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Jeg veit hve illa Islendingar eru farnir i hru&ani

lifshœítum^ vegna fceÖar dlœhiíim; gœti hver J)etta

hœtt eitthváS nr pessti^ þœhti mer starjl minn full-

launáöur^ en pvi áð eins mtin jeg geta gjört mér

þá voiiy áð jeg megi vainta pess, áð landar minir

hreyti cð orðum minum með ndkvœmni og athyglu

Jeg hafði opt tekið eptir þvi hve tfsingarhréfum d

sjúkdómum var illa fyrir komið^ og kvörsu hdgt var

að komast riiðnr iþeim, og mér þókti pessvegna nauð-

synlegt að sfna fólki hvörnig spyrja œtti sjúklmga,

oglysa sjúkdómum fyrir lœknum; eigi var mér held-

ur ókunnitgt

,

cð íslendingar hafa eigi hingc^ til

haft mikla irú á dygðum vatnsins, og dœmi vissi

jeg til, að hdð var gjórt áð góðum lœkni fyrir />cð,

«ð hann rdðlagði fólki að drekka kaldt vatnþar sem

það i raun réttri dtti vel við, Nú méð þvi áð vatns

lœkningarnar (Vandkurer) , eru dr frá dri að verða

ahnennari erletidis, datt mér i hug að reyna, hvört

ekki vœri vegur áð koma löndum minu?n til áðhafa

iraust d þeim, og það eina md jeg i þessu efni

sjdlfur dlila mér dfdtt ^ áð jeg heji ekki enn þd af

egin reynslu haft tœld d að letða i Ijós kosti ölkéldn-
$

anna á Islandi.
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par sem jeg semast i hvcri /jgssm ^ninnist d

dauðamerh\ má jeg að visu játa dð jeg heji orðið

að vera heldttr stuttorður, vegna leingdar hversws,

sem var orðin meiri enn hóhmentaféíagið öndverð-

lega hafði áhvarðað; engu að siður munu þar samt

ialin öll hin hellstu dauðamerhi og óhœtt að treysta

ef eigi er útaf hrugðið, Jeg ósha að landar minir

vildu hætta hinum gamla vananum að veita dauð-

2im strax náhjargir ^
þvi með þvi er lohu fyrir

shoiið að loptið homist að andrttminu^ og Ufga

megi manninn ef Jiann liggur i djúpu dái (Skindöd)

;

/>a3 er nógur timi iil a3 gj'óra þetta þá er dauða-

stirðleihinn (Rigor cadaverosus) er um liðinn, og

þá geta menn liha fyrst verið fztUvissir um^ að

þeir eigi drepi hálfdauða menn með þessu haiidiahi,

Að endinga vil jeg géta þess , að nýgjörfinga

se7H finnast i hveri þessu hefijeg viðhaft að rdðum

þeirra landa minna hér^ er jeg dlit einna hest að

sér i islendshu^ og jeg vona þessvegna d& menn ehhi

hneigslist d þeim,

Kaupmannahofn i Jpril 1840 .

J. Iljaltalin.
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Frá I>ví, Iivörsii spyija skuli sjúklíiiga

og lýsa sjúkdómuni fyrir læknuin.

'St skal spyrja himi veika aS narní hans
og aldri, hvörrar stéltar hann sé og livör slörf

hann hafi á hcncli; hvína'st skal nákvæmlega
skoða vaxtarlag hans, og' taka lil grcina, hvört

hann cr þrottinikill eða veiklega vaxinn, feitur

og liolílugiir, eða inagur og í grennra lagi. Síðan

skal S])yrja sjúklíng*inn hvörsu lcngi hann haíi

vcrið veikur, og hvað að honuin gáng'i. Nú
verða spurningarnar á ýmsa vegu eptir ásig-

komulagi sjúklíngsins; almennt er þó að spjn'ja

hann fyi’st að því, hvört liann hafi kennt kökhi-

sóUar, hvönær hún liaíi hjæjað og með hvörj-

um liætli, hvört hún vesni er áÍíður daglnn,

eða hvört lu'in livcrfi ástundum og konii svo

aptur. Að nokkruni tíma frállðnum skal svo

spyrja hinn sjúka mann, livört hil þau, er líða

á milli köldufloganna, séu jafnlaung, hvönær
ílogin komi og hve lengi standi á þeim og
hvönær þau liiun; ckki má heldur gicyma að

grenslast cjitir því, hvört hinn veiki sé með fullu

ráðií kölduílogimum, eða hvört hann hafi höf-

uðóra ineðan á þeim stendur, eða eptir á. Svo
skal spyrja sjúklínginn hvört hann finni lil

^
( 1 )
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Ycrkja og’ livar þeir scu; ríður dnkum á aS

tilgTCÍna nákvœmlega verkjar staÖimi og* livörsu

honum er hátlaö, hvört það sé sár stíngancli

verkur er heldur sér föstiim á einiim stað os:
CT

er sem knífur stæði í, eða livört cnum vcika

finnst hann fremur skéra og rífa
;

skal s\ o

géta þess livört verkuriim sitji jafnaii fastiir

á sama stað, cður liann sc á ílökti, og svo

hvört hann ílögri; þá húið er að spyrja sjúkl-

íng að þessu skal géfa gætur að hörundinu

og ásigkomulag’i þcss; og skal þá taka cptir

því, hvört sjúklíngur svitni og hvörnig sveitan-

um cr varið, cður hvört hönmdið sé þurt og
heitt, cða sem hrennandi átektar; því næst skal

géfa gætur að lífæðimii og slælti lijartans, og
taka nákvæmlega eptir því, hvört æðlii J)ærist

títt cður hart eða seint og linlega, og hvört

mislaung ])il verða á milli. Sá er almcnnúr
háttur lækna, er þreyfa skal á lífæðinni, að

leggja þrjá fíngurgoma (á víslfíngri, láng'afíngri

og baugfíngri) ofaná æðina við geislúnginn
(i'adiits) nærri úlfliðnum, því þar llnnst hest til

hennar; cn svo má hcst íinna hvörsu hjartað

hcrst, að leggja flatann lofa á hjartastað. Aðþessu
loknu varðar það einkar miklu að géfa ga\im að

ástandi magans og inniblaima, skal þá fyrst

spyrja liinn vcika hvörsu matarlyst lians sé

varið, hvört hann gétl etið eða hvört honum
hjóði við allri fæðu eður einúngis einstaka mat,

sömuleiðis skal hann þá aðspurður, hvört hanu
sæki þorsti eður cigi, og hvört hann haíi Jiitr-

ann smekk cða nokkuvt annað ócðlilegt hragð

í niunuinum. Nú skal einnig géfa gœtur að

timgunni, og lýsa því nákvæmlega hvörl hún sé

t
-T



a

t
-r

lireíii oSiu’ óhreln, og’ sc lión óhrcin og þakin

niiklu slíini, skai [less og geíiS hvörnig þa§
se iillíís, og hvört hun se þur eSa rök átekta;

þessu nœst skal fara höndinn um kviS sjúkl-

íngi, og þrýsta meÖ flötum lófa neÖanverSt

viS ílagbrjóskiS, til að vita hvört hann haíl

vcrki eÖur eymsli í inagamim; þannig skal og
kanna allann kviÖinn og síÖurnar neÖantil undir

rifjahylkinu
,

og skal þess mikvæmlcga getiö

í Íysíngu sjúkdómsins (’f sjúklíngur finnur til

(íymsla á nokkrum slaÖ eÖa sárra verkjarstíngja.

iNákvæmlcga skal þess getiÖ og innt cptir því,

hvörnig hægðum hinns veika sc variÖ, bæÖi til

baks og kviÖar, því þaö varöar miklu hvört

þœr fara aö eðíi sínu eöur ékki. Haíi sjúkl-

íngar doSasótt þá cr þaÖ ekki sjald-

gæft aS blaöran veröur magnlaus, svo liinn veikí

gétur ekki látiS þvag sitt. J)aÖ rlöur mjög u

aö gœta þessa, og cr því œtíÖ best, er þetta er

aS óttast, aÖ fara höndum um kviÖinn ofanverÖt

viS lífbeiniÖ, til aö finna hvört blaöran búngi
út eÖur ekki. AÖ lokunum skal spyi'ja um svefii

sjúklíngsins, og skal þess ætíÖ gétiö í skírslu

til lækna, hvört hinn veiki hafi mjög lítiÖ cöa

alls ekki sofiÖ, eöa hvört hann haíi haft draum-
óra cÖur ofsjónir.

liafi maSur slasast, mariÖ sig, bcinbroliS

cÖa skoriS, skal nákvœmlega lýsa meiöslumun

o^ hvar þau séu á kroppnum, ásamt öÖrum
soltarferlum er þeim kunna vcra samfara. J)egar

cinhvörr limur hcfir gcngiS úr liði, verSur œtíÖ

aö skíra frá því, á hvörn hátt þaS hafi tilboriö,

og hvörnig limurinn sé skékktur úr liSamólun-

(í’)
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uni, livört lieklur franiáviö eSur apturáviS, inn-

íivið eSur útiívið.

í lýsíngu kvenna-sjúkdóma skal þcss œtíS

gétiS, livört þœr séu giptar eÖur ógijitar, livört

þær haíi átt hörn cÖur ekki, og hvörnig tíÖa-

fölluin þeirra sé variÖ,

J)á húið er aS géta ástauds sjúklíngsins á

þann hátt sem nú er frásagt, skal í cnda lýs-

íngarinnar skíi'a frá tilefni sjúkdóinsins, oghvörsu
opt sjúklíngur haíl verið veikur aS undanförnu,

og meS hvörjum hœtti veikindi hans hafi veriS.

J)á cr 15'^sa skal sinnisveiki, vcrSur aS gcía

gætur aS hvört hinn sjuki sé algjörlcga rugl-

aður, eSur hafi einúngis einstaka grillur, og cf

hann er algjörlega ruglaÖur, þá hvört hann
líka sé óður, eSa hvört hann fari sér hægt, og
leitist eigi viö aS gjöra neinum inein. Sé hinn

sinnisveiki ekki algjörlega viti ílrrtur, en lætur

í Ijósi einstakar grillur og þó þrálátar, þá vcrS-

ur aS komast eptir, hvörnig þeiin sé háttaS og
hvörsu lengi hann muni hafa haft þær. J)á
er lj"sa skal sinnisveiki fyrír læknum, ríður öllu

fremur á aS komast eplir og géta um tilefni

hennar hjá sjúklínginuni.

íA
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Um Vatni^
og' livörsii I>aÖ inegi nota seni læknis-

ni e b a l v i 8 m a r g s k o n a r u t a n - o g
i n n a n - ni e i n s em cl u m.

$

A clögiim Hi]>p6kratesar ’) læknís, notuSumenn
^alnið viÖ ymsum sjiikdcSmum. Cclsus (merkis-

læknir meS Romverjum) rœÖur o]>t til þess viS

mörgum veikinclum. Sama gjörði og' Areteifur

læknir fi*;i Ka]>]>acl6kíu, og margir aðrir nafn-

írægir Leknar í fornölcl. J)egar læknisvísinclin

fellu í clá á páfaöldunum, ásamt flestuni öðr-

um fiæðum, glcymdust einnig kostir vatnsins;

en jafnskj6tt og læknisfrœðin kom á gáng aj>t-

ur, íoru menn að nota ser vatnið sem læknis-

meðal
,
og urðu þá köldu J>öðin cínkum nafn-

fræg í fyrstu. A síðustu öld v6ru inargar dygðir

valnsins cnnfá 6kimn;ir, og yinsum ];eknum,

er um fær mundir rituðu af;u*];ing;»r meðala-

skr;ir (llecej)t)
y

f6lti lítið v;irið í cintomt vatniS.

J3;i cr menn íoru nákvæmar að ransaka lir

hvörjum fruinefnum líkami mannsins væri til-

hiiinn, komust n;iltxirus]>ckíng;ir þessarar aidar

aðþví, að rrumcfiú vatnsins inindaði mcst;in hlula

\ökva þeirra scm íinnast í líkamanum, og v;irS

þ;iS þcssvegna að álíla 6miss;uidi til viðurhalcls

þeirra, E|>tlr þctta f6ru menn lui smáms;iman

að halda meira u]>pá vatnið, og nú mn nokk-

ur ár er það orðið almcnnt, aS lækna fjölda

Híppoltratc.s luH nafnrrœfJinr la:knii’ mcS Grikkjuni, o" kall-

axl tiann nlrm'nnt mi á limuni Fru lu li o ('uti cl u r Iæknis>

rrœSinnnr. llann \ni>v I04ra áia gainall og Kui luruniLil

4()0 árum iyrÍr Luið Kilsts.



sjukdóma með einlóaui vatni. Mörgum muu
nú þykja þella kallegt, cn þaS cr sall eigi aö

síður, að vatnið cr ómissandi laiknismeðal, og
iná lækna íjiUda sjukdóma með því einusaman

ef rett cr að fariÖ. Læknirinn Schnitzlein fi*á

Munken, liöfuðJjorginni á Bæat*alandi, hefir ný-

lega látið prenta lángt rit cr sannar þctta, og
llciri hafa ritað uui liið saíiia,

J)egar vatnið er liaft til læknínga, þá varð-

ar miklu livörsu því er varið og hvert að haft

er I. kaldt vatn, II. heitt vatn, eður lil.

sjóðairði vatn.
I. Kalda vatnið má vera með tvennu móti,

annaðhvört a) ískaldt, og vantar þá iiæstum

ekkcrt á að það frjósi, reki menu þá ofaní

það hitamæli Ilaums (Reaumurs) vísar hami á

0 riniina, cða h) kaldt, og heitir það almcnnt

svo, uns ilur þess iiær I5dii riininni á hitamæli

Raums.
Kalda vatnið er margskonar og eru þcss-

ar enar hclstu tegun.dir þess

:

1) Uppsprettuvatn. Svo kallast A\atn það

cr sprettur iip]) iir jöröu á ýmsum stöðuni

frá vatnsæðum hcnnar. U])psprcltuvatn cr

optastnær hreiut og tœrt, cinkum se lindin

á vall-lendi cður á íjöllum uppi. Se hiiuí

mýrum (dýavatn), er vatnið optastnær ó-

hreinna, og er þá allopt að því járnláarhragð

eður ýmiss aimarr óþægilegur smekkur, er

kemur kf ýnxsuin jarðartegundum cða inálm-

Aærum, scm eru komnar saman Wð A^atnið.

2) Lækjavatn, hcitir vatn það er finnst í

lækjum, sem koma frá uppsprcttum cða

vötnum. J)að fer mjögcplir upjisprcltuuni
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livört vata l^clta ev gott eSiir eigi, luIkiS er

og' komiS undiv favvegiim lækjanna.

3) F
1 j

ó t a V a t n. Sjaldan ev A^atnið eins hrelnt

,
i mjög' slóviim ám og í lækjunum; því auk
fcss aÖ ojitastnæv er jökulvatn í enum stœrrí

ánum, ká hevja þær allopt á leir og mold-
arbökkum, og cru því tíðum gruggugar.

4) Jökulvatn. Lækir og iír sem koma ofan-

iir jökluni eru 'optast mólivítirii lit, A^atnlð í

þeim ev ætíÖ Hijög kaldt og opt óhveint.

pegar hafa þarf ^aldt vatn við ulanineinum,

er jökxdvatnið einkav gott, því það er kald-

ara enn nokkurt annað vatn.

5) Myravatn, tjarnavatn. Vatn það sein

er í mývavpollum og smiitjörmnn, er sjald-

an hvelnt, Optastnær er að því járnláav-

bragð eða einhvörr annarr ósmekkur, opt

íinnast og í því hvúuklukkur, svo það er

víirt dvckkandi, neina hvýn naudsjm heri til.

6) Sjóvatn, sjór. Sjórinn er ekki annað
enii vatn hlandað miklu salti; hanii ev ó-

drekkandi sem allir A-ita, og má taka að

eins lítið af honum í einu til læknínga,

annaðhvört til að fá hetri hægðlr, eður, ef

meira er tekið, til húlthreitisunar, Nokkrir

hafa ráðlagt að drekka sjóvatn við hlóð-

spýtu, cn það ollir sumum uppkasta og er

því vart ráðleggjandi. Við utanmeiiuim er

sjóviim öilu helvi enn sjálft vatnið, og al-

meimt álíta menn sjóJjöð miklu hollavi enn
kaldj vatns ])öð') cinkum þeim sem hafa

kirtlaveiki, kláða eður iktsýki. Vlðast hvar

við ísland ev sjórlnn svo hveinn, að menn
gcta baðað sig livav sem veva á, éf kuld-
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iíu) uklvl Jjaimar það, pó cr sumslaðar innst

í injóum Ijarðabolnum svo inikil for o^

Jileyta, aS það er .luö mesta óráð að ]>aða sig

í þeim, pví auk pcss-að Jiætt er vlð mcim
vcrðiíastir í lcirnum, pá cr það m jög óhollt

að baða slg' í ótircinum .sjó, J)að 'cr al-

incun regla bcr í Damuörku, að íára ckki

að baða sig í sjó fyrr cnn 12 rima iJur er

komiim í bann; á íslamli imm ílcslum ó-

liætt aö ])aða sig í sjó ef 10 rima ilur cr I

Jionum, þ\í þar oru menn vanari Ivuldanum.

I. Kalda Yatniár.

Dvgðlr kalda valnsíns cru margar og. mikl-

ar, og vart gefst sa kvilll i likama mannsins að

ekkí mcgi það við bafa, mcÖ mciri cöa mlnni

notmn. Aðurenn \év fönim að aðgæta dygðlr

kalda vatnsins nákvæmar
,

sknlum vei' 1‘ara

nokkrmn orðum \iin bvör ábrif það baíi ,á lík-

ama inannsins að öllu samanlögðu: þa'ð cr þá
fyrsl að ncfna, að þá cr kaldt vaín kemur í

maganii, cr sii bin fyrsta vcrkun þcss að Jíað

kælir, bœðl munn og báls og sjálfann mag-
ann, J)að er því aiiðsært að einmiðt kuldi

vatnsins en bin bcsta Jækníng þar scm kæia

þarf mimninn, bálsinn cða magann innnanverð-

ann. Jþegar vatnið er komið ofaní maganu

,

keinst það bráðum þaðan aptur, sumt ícr ígcgn-

um nijólkui’æðarnar (viisa chijVifera) og siimt

ígégnum Idóðæðarnar yíir í blóðið
,
og baíi

vatnið vcrið ískaldt þcgíu' það var drukkið, slær

kulda þoss útí ])lóöið og kæJir það. þcgar
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vataiÖ cr kurnib samamið mjolkurvökvaim
(Chylas) og* blóöið, þvnnir Jjað hvörntveggja

þcssara vcssa, svo beir enn þá liæglegar geta

gengið jgcgnmn sináæðar og íárvcgi Jíkamans

og iná vcra að þeír haíi mætt niótsjnrnu áður,

ciiikum hlóðið, liaíi það vei’ið of[>ykk't, ogkoin-
ist ekki áíram, Að hcssu leiti má þvl ineð

sanni segja, að kalcla vatnið kæli og greiði
hlóðrásina í æðum líkamans. Eim cru im
samt sein áður ckki allar vcrkanir kess tald-

ar, því af þessum tvcim flj tur fjöldi ann-

arra, sem opt cru líkama mannsins til mikilia

nota, og margar þcirra lííi manna öldungis ó-

missancli, Svo er og liáttað vcssum þeim og
vökvum, er vcrða í líkaina mannsins og gánga
útúr lionum, að ílestir erii að inestu leiti tilhun-

ir i^ir írumefni vatnsins (Vandsíof\ Brbd), og
vart fær hið cðlilega liáttalag þciri’a haldið ser

óskertu í stuttami tlma, ef vatnsins frumcfni

vantar í vessa líkainans. J)að cr þyí auðskilið,

að þegar vatnsfruméfniÖ vantar í hlóðið, scm
cr u|)pspretta allra vessanna, þá^muni þetta

geta ollað töluverðri óreglu í líkamaninn.

Höfuðliluti ])lóðsins cr vatnsefni, og cru rum-
lega hlutir þcss eiutómt vatn; auk þcss

innihinclur það í ser ostarefni, mjólkursýru,

salt og mjólkursikur. Aðrir vökvar líkainans,

til að minda mjólkurvökvinn
,

magavökviim
{snccns yaslricns snccns cntericns^^ þvagið,

svcithm o. íl. eru að mestu leiti \iv vatnscfni.

J)að scst nú á þessu að' vatnsefnið cr að-

alhhiti vcssa og völcva líkainans, og ríður

einkum á að hafa uægð af því; það sýna og
clæmin, að iiicnn gcla cigi lengi lifað án þess
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að neyta I^essa vökva, scm er svo öniissandi til

viöurlialds lítsins; og* niörg' dæini geíast n]>pa

það, að inenn liafa í iniklu lengri tíina gctaS

lifað af cintöinu vatni, án nokkurrar annarrar

í'æðu
,
enn þeir inundu geta lifaS á eintömuni

inat, sem Mtið eður ekkert valnsefni væri í, áii

valns. þannig lilði einn niaður, fyrir nokkrum
áruin í Vesturálld, í 50 daga, án fess haim
heíði annað að nærast á eim eintöint kaldt vatn.

l^egar ver lítuin á sainsetníngu vessa lík-

amans, Jiá sjáum ver að ílestir hlutir þcirra, aS

valniuu eimi fráskildu, eru þeltir líkamir (fasie

hv(femer)^ og að Jnið þessvegna er vatniim að

þakka, að þcssir hörÖu hlutir eru orðnir aS

vessum, og geta gengið í gegnum æðar líkam-

ans; af þcssu er það nu einnig auðsært, að þeg-

ar vatnið vantar að nokkru Jciti í vessana, þá
muni þeir vcrSa þykkir, og þessvegna hæltara

viS að þcir stíblist í æðum og farvegum lík-

amans,

lleynslan sýnir^ að mikill fjiildi sjukdöma
manna cru koinnir áf stíJirim Jilöösins og a ess-

aiina í ýinsum jiörtum líkamans, og að þessi

stíijla, svo sein á undan er ádrepiðj 0 ])t kein-

ur að miUluleiti áfofþykkiim vessum ogJdöði;

það má því telja mcðal höfuðdygða vatnsins,

að þaS þynnir hina oíþjkJvU vessana, og greiðir

meS því, svosem áður er sagt, umrás vessanna

og ])löðsins. Af þcssii cr nu auðskilið, að kalda

vatnið er ágœtt mcðal í öllmn þeim kvillum

scm kotna af stíblun vcssanna og hlöðsins í

líkamamim.

pað cm eigi allfáir sjukdómar sem koma
af því, að vmislcg óheilnæm frumelhi cru kom-
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in tíamaii við LJuðið og vcssaua. iNii inoð því

að það ci’ cðii valnsins, að það þynnir öll þau
rruinelhi cr það annars getur avtTkað, oggjör-
ir þau hœði abiininni og bctur löguð til að

i'itrjhnast úr líkainanum, þá má það telja meðal
binna ágœtustu dygða vatnsins, ab það er einkar-

ineðal við öllum þeim sjúkdomum er koma
af því, að skaðlcg’ frumeíhi bafa blandast sam-
an við bldðið og vessana, Sjúkddina þcssa, seiu

bæði eru inargir og luiklir, skal jeg nú tiltaka

nákvæmar.
Sjúkddmar þcir er kaldt valn má viðhafa

eru þessir:

A. Utanmein (útvortis sjúkddmar).

1 )
Bruui. Við briina er kaldt vatn eittbvört

bið besta ineðal. Haíl inaður bremit sig á

útlimunum, cr best að balda euum breiida

limí niðri í köldu vatni uns bann dofnar;

eii se brunablelturinn á sjálfum kroppnum,
ofarlega á útlimunum eður á böíðinu, er

bcst að takasamanvaíðarlei’cptspjölbuYiiro/H-

p7*essffrjy vœta þœr í köldu vatni og lcggja

á brunablettinn. A vetiaim, þegar klaki cr

við hönd, er allteins golt að bafa klaka-

stykki við öll utanmein.

2) Mar. I^egar cinhvörr beílr doltið og meiðt

sig, svo sprúngið lieíir fyrir cða kúlí\ lilaupið

upj), er best að taka kaldt vatn eða klaka-

stykki og leggja við^ cr það bin besta og
fljdtasta lœkxiíng og miklu betiá enn allir

áburðir og smjTsli; það gildir eina bvar

þetta er álíkamanum, því alJstaðar má vatn-

iiui viðkoma og bvörgi getur það skaðað,
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\)6 cv bcsl ab hafa bá varúðarreglu
,
að seu

meiösliu undir Iblunum, eða sð lunn ineiddi

svcíltur, bá er ])ctra að hínkra dálítið við,

og berra svitann áður cnn kalda vatnið sc

viÖ liaft,

3) Bcinbrot. Mcb beinbrotínu er ætíð meira

eða minna mar, og' þcssvegna er kalda vatn-

ið cinnig ágætt mcðal við beinbrotum; það

er því omissandi við öll beinbrot
,
að leggja

dúka (Kompressnr)
y
vœtta í köldu vatni,

við beinbrotið, begar búið cr að kpma bví

í lag', og skal bví framhaldið við og' við,

meðan liniiirinn cr töluvcrðt bolcinn. Mcð
41

sania bætti má og’ við hafa kaldt valn, ef

g'cngið hcfir úr hði og liðainbtin eru bblgin.

4) Marin sár, er stundiiin vilja til, af því

aö maður dettur á eggstciná, læknast bcst

cf þau cni íyrst böðuð vel í köldu valni,

skal svo lcggja plástur á sárin, þá bbJgan

(*r úr dregin.

5) Frostbblga, scm opt kcimir á vcti'um og
vorum í hcndur og andlit

,
læknast bcst

með þ\í að þvo hvörltvoggja jaí'naðarlcga,

T.ippúr köldu vatni,

6) Kal. I^egar manii licfir kaJið, þá er ckk-

ert J)etra mcðal til eim kaldt vatn cða klaki,

scm lcggja skal við liinn kalda liin, uns

líf íærist í hann a])tur; (sjá meira um
Jætta í upplífgun lielkalinna).

7) Fíngurmein. I>að er btrúJegt h\’'c fíng-

urmein cinstaka sinnum batna íljbtt, ef menn,
undir cins og til þeirra finnst, balda fingr-

inum niöri í köldu valni, uns liann dofnar,

og lialda því \ið og við áfiam, þángaðtil
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verkiirlnn liimir. Jeg hefi nokkriim sinnimi

séS, að Ijfngurmein, sem þó hefirvcnð farið

að g'raía í, hafa tekið mjög* íljötum J^uta

eptir að sjuklíngurinn hafði Jialdið fingTÍn-

iiin niðri í köldu vatni, og þelta T;ið œlti

því í hp'jun fingurmeina aldrci að van-

hirða.

8) Kverkabölga. J)að cr opt einkar gott

ráð, að hafa kaldt vatn cða klakastykki í

munninum, í hyrjun kvcrkídíöigu, því hún
lætur íistundmn mjög* íljött undan því, þó
her þcss ab gæta, að sé kverkaliölgunni

samfara kvefsótt, cr þetta ráð eígi nicð öllu

svo óhult, og það gétur þá orðið, að liún

vesni við það.

Skírgr. Kverkabólgu tel jeg með iilanmeinum, af

því raeim eru vanir {ní í handlæknisfræð-
iiinf.

9) Eistnabólga; komi kvilli þessi af marl,

þá or kaldur hakstur ómissandi í hyijun
hans; en komi Jjólgan af því að slegið hafi

að manni, þá cru heitu hakstrarnir betri

og öhultari,

1 0) B 1 ó ð n a s i r
;

það er eigi allsjaldgæft
,

að

blöðnasir géta orðið hættulegai', og eru líka

dæini til að þœr liafi orðið að dauðaineini.

Eilthvört hið bcsta og fljötasla meðal tll að

stöðva þær, er að haða andlitið í köldu

vatni, eða lcg^ja klakastykki beggja megin

við ncíið og íi ennið. Sumir hafa ráðlagt

að leggja kalda hakstra á lcyndarlímiun, og
hcfi jeg sjálfiir vcrið sjönarvoUur þess, að

það Íicfir stöðvað hinar áköíústu hlöðnaslr.

þegar þær cru svo ákafar að l^Iöðið rcim-

%
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MV niður 1 innnninn, cr einnig oiniss-

aiuli að liafa kaJdt vaín eða k]ali.astykki í

niunnimim. Seii köldu Lakstrarnir ei<>i. cin-
if

lil^Hir, er ráðlegast að taka Lldð á liand-

legg'i eða fdtum, cn haía samt scin áður

haktstrana. .

- k

B. Iiinanmcin (innvortis sjúlcddmar),

Iti JloHtm

Köl dusd ttir (Febre\

|)að cr varla nokkur sú köldusdtt (Feher)

til
,
að ekki se Ivaldl og hreint vatn cinhvörr,

liinn hollasti og’ hesti drykkur í hcnni. í öll-

uin hdlg'usdttum (Betrendelsesfehre)
^

cr það

að mestu lciti dmissandi; sýnir nálturan það

líka hest sjálf, því ílesta sjuklínga, sem lig’gja

í þeim, lángar ákafícga í kaldt vatn. I>eg-

ar sdttinni er sanifara lil’rarhdlga, mciutu gamí-

ir læknar að kaldt vatn vœri skaðvænlcgt, því

þeir sögðu það ætti ekld við lifrina, (Celsiis)J

f)d þetta sé nú gömul regla, vil jeg eigi með
öllu segja, að hún sé á aungTU hygð, og ‘því

ræð jeg sjúklíngum þeim sem hafa ígjörðarsdtt

með h rá ð r i 1 i fr a r ]> d 1 g u (acnt Levei'he-

tmndelse) frá að drekka mikið af köldu vatni.

í kvefsdlt hafa ýmsir lœknar ráðlagt, að drekka

kaldt vatn undir cins í hjrjun sdttarinnar, og
meintu að ineð því. irði hun miklu vægri. I

iktarhdlgu og doðasdlt (Typhns) cr kaldt vatn,

blandað Síirdnuvökva cða cðiki og hvítu sikri

t) Abstinvndtim uliqnc cst (ih omnibus frifridis ; ncque ciiim

rcA ullu inuiriii jccur lœdiU Cclsus dc medicinn lib. 1^»

cQp. yiii.

t



liollur og go^iir clrykkiu*. í inngnloysiii i;uul-

íarsóttimi (Nervefeher Tyiihus) liala inenn

íi seinni tímuin viðhall kalcla vatnið á ýinsann

hátt, en þó jafnaii ineð góSuin notuin; sumir

hafa iátið ser nægja, að leggja duka vætta í

köldii vatni á höfuðið og ski])t um þá þráfald-

lega; aðrir hafa haft klakastykki, látið þau í

])löðru, hundið fyrir og lagt hana við höfuð

liins veika, meðan hann hclír verið sem lakast-

ur afhöfuðvcrki eður óráði. þjóðverskir lækn-

ar hafa þaraðauki þvcgið hinn veika allann,

hátt og lágt up])iir köldu vatni, þurkað hann
vel á cptir með lircinum klæðum og lagt hann
svo niður í volgt nim

;
þclta heíxr opt linað

hinar megnustii landfarsóttir
,

þótt lítið annað
hafi koinið að notum. Ennþá cr einn máti

ótalinn, hvörsu nota má kídda vatnið í landíar-

sóttum, en það eru stcypiböðin (Slyrtehade)^

sem eru þannig tilbuin, að vatnið steypist ofan

af þrepi yfir sjiiklínginn, eða því er skvett yfir

hann úr skjólum eður öðrum llátum, ofanúr

lopti. Steypihöðiu styrkja mikillega, o^ heíir

þeim þcssvcgna verið mjög svo hrósað a seinni

tímum fyrir það, hve góð þau vœri við ölluni

mænusóttum Sygdomme) og magn-
leysis lanclfarsóttum. 1 enum síðartöldu cr títt

að hafa þau við, einkum þegar sjiiklíngur er

mjög magnlaus og af ser kominn, cður ef sótt-

inni cr samfara ákafur og hrennandi hiti á

hörundinu
,

með magnleysis sveita er eyðir

kröptum hins veika. Böb þessi eru viðhöíð í

áðurtöldum sóttum á þaiin hált, að hinn veiki

er tekinn uppúr riiminu og lagður nakinn a

rekkjuVoð cður hrekán
,
scm tveir cða fjórir



16

mcnu haldu á lopti, síÖan er stcvpt yfiv hami
alJaim vatnsslraumi \iv skjóJii eöur öðru ílati,^

og* skal svo íilhaga, að vatnið steypist á haim

úr lo])tí olan
,

3gja eður 4ra áliui hátt
;
má

það gjöra á luann vcg, að sá sem vatnínu stcyp-

ir hleður undir sig kistlum eöur öðru, svo haim
standí 3 eða 4um álnum hærra cnn hiun veiki

Jig’gnr. Ekki skal stcypa ojítar cnn svari 4um
cða 5 sinnum yíir sjúklínghm í einu', og skal

pegar að því húim þcrra og núa allann líkama

hans með lireinum þurkum cður rekkjuvoðum
og lcggja hann svo scm fljótast í hreint og
lieitt róin. það skal aðgæta, að sveilinn se

vandlcga þcrrður af sjúklíngi áðurenn hann cr

lagður undir stcypil)aðið; sömulciðis her þcss

að geta, að það á hctur við að liafa höð þessi

á suinriim enn vctrum. Sjúklíngar scm hafa

hólgu í Jirjusti (/h^yslhelrefHlelse) þola þau ckki.

í laungum inænusóttiim (/a?if/varlf/e Ne?'ve-

febi'e) eru stcypiböðin, citthvört liið ágætasta

meðak

2ai'r Jloldur,

B ó I g u s ó 1 1 í r (Betamdche?).

Öllum hólgusótlum cr snmfara ákafur

þorsti, og ílcstir sjúklíugar scm í þeim liggja

hcimta þcssvcgna kaldt vatn að drekka. J)ctta

cr þeim cinnig í rauii rettri allra hollast, eiu-

úngis er það varúðarverðt að þcir cigi drekki
ofmikið í cinu. Lifrarhólgan er hin einasta inn-

anhólga, í hvörri ckki er ráðlegt að drekka
niikið kaldt vatn, einsog áður ^ar um gciið.

Við heilahólgu eru köld höfuðhöð Öldúngis

ómissandi
;

\ crður þá ymist að ausa valni á

X
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höfuSiS eSa lcggja klakastykki ;í það, ef þau
cvu fáanleg, og cr best aS byrja á þessu undiv-

eins og finnst til fyrstu aðkénnínga sjúkdóms-

ins. Sama er aÖ segjaum drykkjuæÖi {de~

lirinm tremens) ab' i því eru köld liöfuÖböS

opt einka mcáaliS, ef rétt er aSfariS; en vi8

báSa þessa kvilla er þess gætandi, aS ekki

stoSar að baÖa liöfuÖiS aS eins einusinní eða

tvisvar, helduv verður iSuglega aS halda áíram

böSunum mcSan sjúklíngurinn er sem lakastur,

og einúngis láta haim sleppa hjá þeim, meðan
hann sefur.

Við bólgu í bvjóstum kvenna hafa sumir

læknar ráÖlagt aS baÖa þau í köldu vatni, en
af því þau eru svo viSkvæm sýnist flestum þaS
samt ekki ráðlegt.

Zji flokhur*

V e r k i r {Smertei^ dolores)

Höfiiðverkur, sém kémur af því að blóðiS

sækir ofmjög til heilans {Cephalahjia conge-

stionalis) læknast opt best með eintómum köld-

uin höfubböðum; má þá annaðhvört hafa steypi-

böS, (sem í rauninni eru hin bestu), eða leggja

dúka vætta í köldu vatni á höfuðið. ViS öll

höfuÖböð er þaS aögætandi, að sjúklíngur má
eigi vera sveittur á höíÖinu ábur ennhann fer

íiS baða höfuðið, því sé hann það, gétur veriS

íið kalda vatnið hleypi iktarverkjum í heilann,

eður himnurnar utanum hann. J)að er eigi

sjaldgæft, að blóðið sækir einkum til höfuðsins

^ þeim, sem eru þjáðir af hai'ðlífi. J)essuin

(2)
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mönnuin cr einkar liollí að drckka kaldt vatn,

svo scin svari eimii mörk á livörjuin morf>ni,

lastandi, því það lijálpar |ieiin til aS fá gööar

ImígSir.

Flogagikt, cður íljiigandi iktsvki, cr sá

annaiT kvilli í þessum ílokki, er kalda vatnið

gétur komið að gaguí. Nokkrir binna j'ngri

lækna {BramlU) lial’a ráðlagt að lcggja kalda

hakstra á iktsýkis-vcrki, og því vcrður eigi

neitað, að liinum veika svíar optastnær við þá

;

sanit sein áður þykir þetta eigi öhullt með öllu,

og cr því við flcstuin þcssliáttar vcrkjuni öludt-

ara að liafa lieila haksti'a. Köld ])öð eru öllum

iktsjúkmn cinkar holl
,
cn ráðlcgra cr saint, að

hafa þau ekki mcðan á kvillanuin stendur,

heldur milli aðkastaima. Sönmlciðis er öllmn

iktsjiikum mjög hcilnæmt, að drekka göðann

teig af köldu vatni á hvörjum morgni, fastaiidi.

43z' Jlokkur.

B 1 ó ð 1 á t {liœmorrhagiae).

J)ess er áður gctið, að kalda vatnið cr

citthvört hið ágætasta nieðal til aS stöðva ]>löð-

nasir. Við hlöðspj'u og hlöðuppköstum
{Dlodbra'lming) cr kalda vatnið einnig ömiss-

andi; er hest að láta sjúklíng drekka þaS dag-

lega, en þö lítiS í cinu, skal það vei^a svo

kaldt scni vcrða má. Margir álíta cinkar gotl,

að gleypá sináa klakamola í hlöðup])köstmn,

óg eni þeir aS því leiti hetri eim sjálft vatnið,

að þeir géfa meiri kulda frá scr og kæla því

hlöðiS hetur. Til aS stöS^a ])löðlát kvenna er
%

kalda valnið cinnig citlhvört hið hesta ineðal,

i
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/

m{{ |>ví svo aS fara, að láta konuna gio)^]>a

sniíi ísinola, og líka leí^gja dúka vætta í köldu

vatni ofanvcrSt viÖ fæöíngarliminn, og neÖan til

á holiö {Undei'VtveC). í oísabloÖlátum eni

inörg dæmi til, aÖ steypiböÖ luifa frelsaÖ líf

konunnar, þótt að engn öðrii hafi orðiö L’ö.

|)aðberstunduni við, aÖ blóðmiga verðurhættu-

leg bæöi köllum og komim; eitt hiÖ besta- ráö

við henni er aÖ hafa kalda bakstra, annaöhvört

klakamola eÖa kalt vatn og leggja á ofan-

veröt við lífbeinið og á spjald-hrigginn.

í gylliniæÖa veiki eru kaldir baksti'-

ar YÍÖ cndaþamiinn einkar góÖir, og þaÖ er

ágætt meöal fyrir alla þá ,
scm hafa þcnna

kvilJa aÖ drekka talsverðt af köldu vatni á

hvörjum morgni, fastandi; köld böð og sjó-

l)öð eru og einkar holL

5/í Jlokkur.

M æ n u só 1 1 i r (?iev7"oses'\

I

KaLla vatnið heíir þá dygð frcmur ílcst-

um öörum nieðöluin, að það styrkir mænurn-
ar (Nei^vei'ne) betur og varanlegar enn inn-

töku meðölin, og láar eður engai’ mænusótt-
ir eru svo aÖ þab geti ekki ab gagni koniiö.

í flestum þclm kvillum, sem heyra til þessum
ílokkimun, eru þaÖ einkanlega köld böö og
kaldir bakstrar, sem koma að miklum notum.

J)cssir cru hinir helstu sjúkdómar af teðuin

ílokki, sem köldu böÖin cga best við:

Hcilablófcfall (ajnqdexíd). |)egai‘ maður
heíir fengið hcilalilóðfall, skal óðar losa um hann
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öll fötiuj taka af honum luiltídúkiun
,

legg'ja liann

í rúm og sja til aÖ hann haíi mikið undir höfði,

svo þaÖ lig'gi töluverSt liærra enn holurinn;

því næst skal taka sjúklíngi hloÖ á handleggi

í olhogahót og lííta talsverÖt ])læÖa, (scin svari

ludfri annarri inörk). Síöan skal leggja sainan-

vaföa dúka víctta í köldu vatni a ídÍt höfuöiö,

og væta þii jíifnoöum og þeir verSa volgir. Á
vetrum, þcgar hægt cr að fa klaka eÖa snjo,

er hann öilu ])elri enn kalda vatnið, cn ckki

þolir sjúldíngur hann samt eins lengi í einu ú

höfðinu, eins og sjálft kalda vatnið. í sjúkdomi

þessum er þaS og einkar gott, aS liclla steypi-

höÖum á liöfuö sjúklíngsins, og íti-eka þau þrisv-

ar *eða fjóruiíi sinnum á dag.

Hálfvisnan {Iíemiplegia)y sem kemur af

því, að eitthvaÖ þrýstir á mænuna inni hriggn-

um, kéinur annaÖhvört á cptir heilahlóðfall eða

hún kéinur af sjálfri sér. ViS kvilla þessum
eru köld höÖ, og þó einkanlegast steypihöð á

hakiö, einkar góÖ, ef þau cru höíð meS kost-

gæfni.

Sjóndepra og hlinda. J)egar augna-

mænurnar {öje~Nm^erne) vcrða magnlausar,

þá missir maður sjónina eða verður að minnsta

kosti sjóndapur, Eitt hið hesta meSal við sjón-

depru og hlindu er, að haða augun, gagnaug-

un og ennið iðugiega í kpldu valni, og hella

ste}'])ihöSum yíir höfuðið. J)að cru dæini til,

að menn scm öldúngis höfðu mist sjónina hal'a

orðið alsjáandi aptur cinúngis viS köldhöð; og

allra sjón sein farin er aS deprast, styrkist hcst

viS þctta meðal. Hinn hentugasti tímí til að

hafa þctla mcðal við, cr morgnnstundin, þegar
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maSur er nj'kominn á fætur; er bcst aS hafa

til þess iijarÖarvött eða þuniiar lercptspjötlur,

vættar í köldu vatni.

M i ] l i s V e i k i (Ilijpoehondri(í), J)aS er

ekki sjaldgæft, að veiki þessi er komin af slæmu
hlöði og olþykkiim vessum, og’ a þá kalda vatn-

iö einkar vcl viÖ henni. Miltisveikum möimum
er lioHhst aÖ drekka kalda vatniÖ á morgnana,

þegar þeir eru nýkomnir á fætur, og gánga
þar á ofan góÖann spöl, svo þeim verði ekki

kaldt. j^)ess er aÖ gæta hæöi viö þennann
kvilla og aÖra, að láng hollast er aö drekka

kalda vatniÖ á morgna, þegar maÖur er iiý-

kominn á fætur,

Svartagalls-sýki {melanchoUd). þ)aÖ

var almenn mciníng margra góðra og gamalla

lækna
, aö svartagalls - sýkin væri uppsproltin

af spilltu vondu hlóði, (o: ofþykku og galli-

hlöndnu), og þessvegna reðu þeir mömmm lil að

reyna til aÖ hreinsa hlóðið, svo það eigi of-

þýngdihcilann og mænukcrriö {No'vesysleniet)',,

tilþessa helduþeir mi aÖ bi'iklircinsanði mcÖölog
kaldtvatn væri eitthvörthið hesta meðal. Aseinni

tímum eru menn nú komnir á ena sömu tru, og
hefir rej^islan S3"mt, aÖ kalda vatniö, mátulega

drukkið, er mörguni ineÖölum hetra í svarta-

galls-sýkinni. Við kvOla þessum er hollast að

drekka vatniö á morgnana, og kvöldin áÖurenn

maður fer aÖ hátta, og gagnar ekki ef drukkiö

er minna enn svari li eöa 2ur mörkum í seun.

Æði {^3Iania). Oðir menn eru optastnær

svo íllir ^aÖfiings, aÖ hágt er að koma meðöluni

við, Yiö þá, enda vcrða þau opt aÖ lilliiin nol-

uin í sjúkdóini þcssuin. Eittiivört lúð hesta
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mefciil AÍb æbi cr ub ])ata sjiik.líug' jafnabar-

Jega í köldu vatiil, og* liíctta eigi l^rrénnlion-

um er ortib kaldt í Iivört siun; líka er einkar

gott ab leggja kalda Lakslra :i liöliib honum,
og láta liaim vib og vib 1‘ara í volg íótaböb.

J)ab er Jiræbilegt ab vita, hvörja íinindun

mcnn gjöra sér uin óba menn úti á íslandi, og
hvörnig mcb þá er, Ííirib. Jeg vil þessvcgnu

óska ab landar mínir vildu álíta auniingjaþessa

cins og þeir eru
,
— þab er ab skilja sjúkl-

ínga—' cim ekki d j ö fu 1 ó,b a.” J)ó s júkdóm-

ur þessi sé vibhjóbsíegur, þá heíir þó scinni

tíma rcynsla synt, ab eí* rétt er meb hann farlb

batnar iiaim scm optast af sjálfum sér. |)ab

rlbur cinkanlega á ab gæta ab, ab eigi fari

sjúldíngar þessir sér eba öbrum ab voba; því

iiærst varbar þab miklu, ab þeir hafi gób

atlot, og mönn forbist allt þab, er es])ar

gébsmuni þeirra. Géti mabur komist ab tilefni

sjúkdómsins, og aptrab því, cr þab hin hesta

læknínc’.

Vitleysa {Demenfia). Kvilii þessi cr ab

því leiti ólíkur æbi, ab villaiisir menn eru hæg-
fara, þeir tala rugl, cu leita sjaldan vib ab

gjöra sér ebiir öbi'um mönnum mein. Sjúlvdóm-

xir þcssi er o))tasLnær koniinn afmcini í heii-

anum og mæiiukcrlinu
,

og þcssvegna eni

köld h()b, og (Mnkanlega stcypihöb og lbssl)öb,

þelm einkar lioll.

Grilluvciki, Einfavavciki (Jiowo-

manicCjj cr ab því leili aubþckkt frá öbrum sál-

arsjúkdómum, ab sjúklíngur er cigi vitskérLur,

cn « hcfir cinúngis cinJivörja heimskulega og

Irálcita hugniind (fix Idee\ svoscm til ab minda,
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ab liann ac sparnabu/', konimgui', ebur annab
þvíuinlíkt. Ölliim þcssliáttar sjúklínguni erii

stcypilmbia og* Ibssböbin einkar holl.

1 1 o I d s V c i k i
,
L í k þ r ;i (E/e/j/ianfiasis).

Jlcb því ab líkjM'á líkist mj()g' krabbameinum
í mitlúru sinni, hcílr ni(*r dottib þ;tb í hug,

ab þ(íssh;ilt:u' sjúklíngum mundi veni mjög svo

liollt ;ib drekka talsvcrbt :if köldu vatni, cink-

anlcgíi ít niorgnan;i. J^;tb cr nmnar ekki ínein-

íng inín, ab k;dda valnib nnmi vcra einhlylt

til ab lækna'kvilla þcnna, licJdur hykist jcg

vcr;i s;ninfaírbiir uin, ab þ;ib ás;imt öbrmn meb-
ölum muni vcra ágætt Jijálparmebal til ab

aptra homun, og jalbvcl xbrvina.^

K r a 1) b am e i n (Canre?*). A scinni tímum
he(Ir vcrib reynt til :ib láui sjuklínga drekka

kaJdt v;itn vib kr;ibb;uncini, og heíir þ;ib opt

koniib ;ib gúbiun notum, því þú vcra megi, ;ib

]nib s ;ildan haíi lækn;ib þcnn;i liriijilega sjúk-

dóin, luifa menn þíittstsjá, ;ibsjúkd(jms ;ibköslin

urbii v«ægTÍ
,

og kvilliim þcssvcgna sjúklíngi

miklu Kltbærri.

II. Voíga vatnið^.

Volg böb ‘) eru í mörgum mcinscmduin

einkar lioll
,

og einkanlcga í öllum börunds-

sjukdíhmnn. {);ib var alvenja fyrrum, ab lauga

sig í lu'örri viku, Cn því mibur er því nú gleymt,

. eins og mörgu öbru, incb hvörju forfebur vor-

ir ábur iiæ.ltu licilsu síiui. Jeg ætla ab hör-

Vol" 1m>3 niPí'.i pÍj»i w.vn licíl.'>ri eiin avu, að ^ atiii5 nai 26la

cðu 2Sítu riiuinni á Kaunu lillamu:li.
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I

iindökyiJlar inuni í fáuin lönduni vera eins al-

incnnir og íi Islandi; og þab er á ovbi Ivaft ineb

öbruin þjóbum, hve almennur klábinn se á

landi þar, og svo injög kvebur ab því, ab uni þab
má segja einsog Eggcrt Olafsson kvab forbum
\im íslendsku stulkurnar : vömmin iökl-
um vekur tár vér þó gébib hrjótum.”
Jeg þori óhíett ab fullyrba þab, ab ef menn
liéldu uppi venju foVfebra vorra, og gengju í-

laugar ab minnsta kosti einusinni í livörjum

mánubi, þá mundu bæbi klábi og abrir hör-

unds kvillar verba lángtum sjaldgæfari á íslandi;

og þab er undarlegt, ab fólk ekki skiptir sér

af þessu, jafnvel þó nátturan á mörguin stöb-

um minni þá á þab meb heita hveravatninu.

Vib gikt og köldu, sem margir kvarta um,
cru volgu böbin einnig cinkar gób; sama er

ab segja um svefnleysi og ýinsar mænusóttir,

livörjum ab er samfara óregia í blóbrásimii.

Vib tíbateppu eru volg fótaböb og blóbtaka á

fótum almennt höíb, og koma opt aS góbum
notum.

Vib fluggigt má volga vatnib enn fremur

vibbafa, á þann bátt, ab taka samanlagbann

Aabmálsdúk (vabináls kompressu), A*æta bann
i volgu vatni, leggja á verkinn, og dýfa dúk-

iiium* í vatnib aptur jafnóbum og bann verbur

kaldur. J)ab er óti'úlegt livörnig þetta ástund-

um drepur gigtverki, sem koma af því ab slegib

befir ab manni kulda. |)ab hefir á seinni tím-

um verib rcynt ab lækna iktsj'^ki rneb því, ab

láta sjúklíng drekka afarmlkib af volgu vatni,

hérumbil 48 merkur á dag; hefir þab stund-

um konúb ab góbu gagni, cn flestuiu læknum
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Iiykir þufc samt veikja meltíngar abl sjúkUngs-

ins, og þe^svegna heíir lækníngarmáti þessi

aldrei orbib algengur.

|)cgar liafa þarf uppsölu meböl, er þab

almennt ab láta sjúklíng drekka töluvcrdt af

volgu vatni, svo hönum vciti hægi'a ab selja

upp.

f)ar sem blóbsugur eru vibhafbar, er al-

gengt ab taka njarbarvött, dýfa honum í volgt

vatn og leggja vib bitin, til ab örfa ineb því

blóbrásina; einnig má hafa til þ'ess uHarlcppa,

n væltir eru í volgu vatni, og skal þá skiptsem
um þá, jiifnóbum og blóblií'rarnar saíhast í þá.

in, Sjóíirandi Vatn.

Allvel má hafa sjóbandí vatn til ab brcnna

meb því, í stabinn fjTÍr spanskar flugur, skal

gjöra þab á þann hátt, ab taka leburpjötlu

cba þykka skinnpjötlu, gjöra á hana kríngl-

ótt gat, sem spesíu stærb eba lítib stærra
;
skinn-

líjötlunni (meb galinu á) er Vaíib í kríngum
handlcgginn eba fótinn, þar sem mabur vill

ab blabran hlaupi upp, og skal henni þrýst

svo fast ab hörundinu sem vérbur, svo ab blett-

urinn, sem brenna á, lcggist fyrir gatib á lebr-

inu. J)ar á ofan skal taka léreptsríu eba njarb-

arvött, dýfa öbrum endanum ofaní sjóbheitt

vatn, og leggja þannig vib hörundsblettinn,

sem stendur útúr skinngatinu, 3var eba 4um
sinnum. J)ó þetta kunni ab sýnast töluverb-

ur sársauki, þá er þab í raun réttri engan-

veginn veira ab þola cnn sjálfa spönskuflug-
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un:i {Sp<niskflHeplasler\ og' stendur líka lángt-

um skenuir á þvL þegar blafcran er upp-
hlaupiii iindan vatninu, skal klippa á luma

gat, ug legg’ja sifcaii vib dragsinyrsli, svo ab

gi’ali í sáriiui nokkra daga.

lírunasár þannig gjörtmefc sjoblicitu valni

cru cinkar gott mebal vib iktsykí, scin lagst

lieílr í útliiniiia, liörubib cba krop])inn; eru þau

ab því leiti Iietri enn spanskllugnasár
,
ab þau

verba lireinni og draga miklu bctur.

Um bráð'ar liífshættur.
Endurlífgun druknaára.

J)o druknabir menn seu tllsýndar scin

daubir,þó þcir hvörki liaíi andardrátt, æba-
slátt cba il, mega mcnn samt cigi trúa ab lífib

scmeb öllu útslokiiab; því rcvmslan hefir svnt,

ab mcmi, sem legib liala í vatni klukkustuiulu

eba lcngur, liafa \ib náttúrlcgar og þolininób-

lega áframhaldnar ujipJífgunartilraunir
,

lifnab

vib aptur ^). Erlendis í Ílcstum horgum cru

*) Ári5 1777 féll lcona nokkur i bor«inni Lýon a TViilklnníU

1 vnln, o" v.irð licnni i'i^i nnð fyrr cnn liöínni klukku-

slumlu ) inenn re^nilu mi nieö ýmsu niott til :ib l>j:ir;>.'t <

hcnní lil Ufslns aplur/ og cplir |)ri;'»j:i tinia \ibicllni r.tkn-

abi hiin AÍb.

1779 \il(ii Ukt til ) Slokkliólmi i Sviþjób
;
{voiiiluni iii.'innÍ,

sein \ae clrtiknabur, \arð ei^i nað fyrrenn eptir riini.*) kliikku-

sUiml, var h.’inn ]).\ tÍIsy^ndar scm d.'iiiður, Itk.iuiinn aU
stirðn.'iður o" kotbl.'ir. Skipherra nokkur scm lijálp.'ibÍ lioii-

uin Tjð, lfth*p{;ja h.iim .i tunnii o*» \clla varcy«ðnrl(*g.'i , o{»

kom \ið þab uppiir hoiuim niikið af v.*itnl, siðan \nr hUs-
ið X h.*inn nyrii lopti, sklrl.i o» sokk.*ir dref’nir .*ir tioniiin,

likaminn kust<>{rjilen.\ nuÍiin, nieb |)iii*ruin ull.ir Irppum*,

i lufunujU 'O^ cinkuiu undtr iljunuiu
, \ar hann cinui* iiu-
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hús hygb til þess afc bcra þá menn inní scni

í vatn ha(*a lallih, og hjálpar þab mörfíiim til

LTslns aptur. J3ess er iim íram alt ab gæta,

vib Hfgun druknabra Inanna, ab menn verba

ab vera serlega ibnir og kostgæfnir, og ekki

hæltívvib líl'gunar tilraunirnar íyrr cnn ab rúmu
dægri libnu; jeg amálga þetta því frcmur,

sem jeg veit ab þetta hefir þráfaldlega vcrib

unbaní'ellt, og þó konfcrent/,eráb Jóu sálugí

Evríksson haíi í 6ta hindi Felaffsrltanna hlabs.

202 o.s, fr. nakvæmlcga gcíib Islendíngiim rcgl-
ur til ab koma druknubum aptur lil

lífs, AX'it jcg dæmi tll ab menn hafa getíb lít-

inn gaum ab þessu, og álilib jafnt scm ábur

hvörn þunn cr druknabur víu* fullkomlega skil-

iim Aub.

J)ab íctlíi jcg aubsært, ab lijálpa skal drukn-

ubiim möiuuim a þurt lanb, svo íljótt sem verb-

ur, og vil jeg því eigi fara mörgum orbum um
þab. þegar þetta er gjört á J)áti, verbur ab

draga liinii druknaba meb vareygb inní hátinn,

svo ab hvörki hálsiiin, hrjóstib eba kviburiim

þrystist uj)pvib, eba sncrti horbstokkinn, þAÍ meb
ólaglegri mebferb gætu meiin skabab hinn drukn-

inn nicð bnr^ta. þessu vnr Icn^I afrnm hnldíifí, án J>esí

Dokkuð iti'í agcn^lf en að Ijklimi tok linnn Jxi hr«rra

o^ AoUa lifsmerki ) \ar hnnn þí cmJurnxröur lueb

líltu eíriu af viní, uns hann tim sit)ír koro fullkorolej^a tíl

hísiiis ,a|>tur. (Sjá Rlt híns islcQiJska Lærdimislista Fcla^s,

(ita Hmdi hlabsíðu 20S).

Píltur i ManDhcImi á þýlbskalandi datt i á, o^ hnföi

slraiimurínn boriö hann yfir 200 fr.n þcíra sl.iö cr hanu
frll i ána; cplir ^ khikkustundar varö honum hjar^aö .úr

vatninii, og var þá ckkcrl hfsrnark mcb honuni
,

cngu «vö

sjbur lífn.iÖi h«inn liö aplur ,
víö Qndurlifgunar htraunir*

{((Júbcnh. juridisk mcdic^ occononi. Tidcnde 1757 AV. 2.
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afca, svo ab hann kostabist, og gœti þessvegna

eigi lifnab vib aptur. l^vínæst skal hera hann
í næsta hús, þó svo, ab hann se lagbur uppí-

lopt, eba á vinstri hlib, ofan á nokkurt hey cba

Ibt. liúsib, (þar sem tiJraunin ergjörb), verbur

ab vcra rúnigott, og má hvörki vera í því súg-

i\r eba slænit lopt. A sumrum, í ])líbvibi'i og
súlskini, má vel gjöra lífgunar tilraimina undir

hcrum himni, og sé hún þá helst gjörb u þeim
stab, er solin skín á.

Allra fyrsi skal draga af hinum druknaba

öll vosklæbi, þcrra líkamann vandlega meb rekkju-

vobum, leggja hann á þurt hey, sængurföt

cba hofa, og hrciba yíir hann þiir og nokk-

ub vermd rúniföt. 1 veibistöbuin
,

eba þnr sein

]i\í verbur vibkoinib, er þab allgott ráb, ab leggja-

hinn druknaba x volgt rúin
,

og láta eínn cba

Ivo liggja hjá honum, og veriha hann. * Hinn
druknabi skid ætíb lagbur svo, ab lirjost hans

og höliib liggi talsvcrbt hærra enn bolurinn,

og ab frítt gángrúm sé ab líkamanum á ídl-

íU’ lilibar.

J)egar þannlg er húib um hinn drukkn-

aba, sem nú var ákvebib, skal ;dlra fyrst breinsa

niunn hans og háls, svo vcl sem verbur; skal

gjöra þab á þaun hált, ab mabur ludlar hölb-

inu frammávib, og Iireinsar munninn og háls-

inn, meb fjöbur eba votum njarbarvetti, svo vel

sem verbur.

Nú vex'bur cndurlífgunar tilraimin á ýms-

ann h;itt, eptir því hvab ollab hcfir hinum
drukiXtiba dauba.

Druknabir mcim dcya annabhvört af köfn-

un {Suffocatio)y cba hcildhlúbfalli {Jpophwia)^
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Hib fyrra cr almennast, ogþví er naubsynlegt

ab vita kennimerki köfnunarinnar, eu þau
cru þcssi:

Andlitib er Jjolgib og bláraiibt á lit, túng-

an og varirnar þrutnar og JjláJeitar, augun framm-
slandandi, og andlitsíhrib sem á hengdiim,

munnurinn og nasirnar cru fullar frobu, og
bláir blettir (þó án nályktar) lier óg hvarum
kroppinn, blóbib er þunnt og svartleitti

Stundum befir hvörttveggja (bæbi köfnunin

og bcilablóbfallib) orbib samfara druknuninni;

verbur þab helst á fcitu fólki, eba þeim sem
hafa verib ákaflega lieitir og sveittir þegar þeir

feJlu í vatnib, eins á óléttu kvennfólki.

í^rennt cr emkanlega abga^tandi vibend-

urlífgun allra di'ukmibra, eins þeirra sem kafn-

ab hafasemhiima er dáib hafa úi* heilablóSfalli,

en þab er þetta; Verma verbur hinn drukn-

aba, og rcyna til ab koma blóbrásinni
í hrcifingai, og fæi*a aptur í hann andar-
dráttinn.

1) Verma má hinn druknaba á ýmsa
vegu: á sumrum þegar heitt er í vcbri og sól-

skin er, má taka lieitann sand, sem sólin hefir

vermt, og hlaba í kríngum hinn veika allt ab

höíbi; á vetrum og þegar kaldt cr má heita sand-

inn í potti, ebur á volgum hellum. J)ar sem
heitar laugir eru í nánd, eba heitt vatn gétur

fengist á, svipstundu, Ctr einkar gott ab setja

hiim vcika í volgt bab, sem svari 28du riminni

á llanms hitamæli, og sem taki enum drukn-

aba undir höku. J)ar sem hvörugu þessu verb-

ur vibkomib má annabhvört, svo sem ábur

er sagt, leggja hinu druknaba í volgt rúm.

r
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cba vcrina liann incb ullarrekkjuvobum, hitub-

iim í potti, cbur u lieitri helln.
,

2) Reyna skal nú meb öllu motl ab koma
hlobríisinni í hræríngu, verbur þab hest

ineb heim liætti, ab mabur nýr allann Jíkam-

ann, lofana og iljarnar meb heitum ulJaríotum;

rába sumir, ab dýíU því sem núib er meb, of-

'aní ediks eba sýruhlandib volgt vatn, hvab þo
í raun i'ettri ckki er naubsynlegt, Núa skal

líkamaim á þann luitt, ab jiyrjab sé á útlim-

unurn, og strokib uppávib, á mots vib lijartab,

og sé núníngi þessum áíram haldib, í láng-

mm tíma.

3) I sama vetíángi, scm þetta áburtídda er

um hönd luift, skal rcvna.ab koma andar-
drættinum í liræríngu; vcrburþabhestmeb
því móti, ab hlása af öllum mætti ofaní hinn

druknaba, annabhvört meb JitJum hcJgi, ebur cf

hann er cigi tíl, mcb munninum, cr þá lagbur

munnur vib munn, og luddlb fyrir nasirnar,

svo cigí fari loptib útum þær. Samstiindis þcssu

skal þrýsta meb flötum lofanum nebanvert á

rifjahylkib, en þó eigi all fast; cr þab til

þess, ab hib óheilnæma Joptib scm er í lúngun-

uni, gcti samhlandast cnu imd)lásna, og verbi

meb því inóti útrýmt úr þcim. Drcyjia skal

nú á hinn druknaba nokkru einu af lioífmans-

dropum, cba cf þá vantar, kainfórubrenni-

víiii, lífsl)alsami cbur öbruru ujiplífgandi mcböl-

uin, sem fáanleg eni; einnig skal hlásib tó-

liaki, stciltum pipar, cba muldu Imtasikri,

ígcgnum fjöbursljif cba pípulegg, inní nasa-

huhirnar, til abreyna til ab koma hiinim drukn-

aba lil ab hnerra, ebur ab minnsta kosti lil ab

I
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espa nasa iníenurnar. Ilafi menn saliniakílrojia

{^Sahniacspirilns)

^

eru þeir og einkar gobir til

J^ess; se þeini þá baldib ÍVrir vilin, svoab guf-

una leggi nppí ncfiíj; se ekkcrt annab til, inii

taka LlóbJierg og halda því íyrir vitum ens

druknaba. Til ab koma andardrætlininn í lirær-

íngu, er enn fremur elnkiir gott, íib setja eiuun

druknaba stólpípu nieb tóbaksreyki; niii þab

Jnmn veg gjöra, ab látib er tóbak í tvær píp-

ur, kveykt svo í hábum, og liöfubin Imndin

saman, J^ví næst cr öbruin ju'puleggnum stung-

ib tveggja lingra lángt inin Jwfagánginn, og
reykmun svo Iilásib í gegnum hina píjiuna,

svo hann farl inní þaVmíina; og se svo áírain

liíddlb, 2 míiuitur í senn. Abrir taka pípu-

reykiim í mimn scr, og hlása honum ígegnum
Slólpíjmlegg, eba pípulegg, sein slungib sc ujipí

þarfiigánginn, inní þarmana. Blása skalaföllu

inegni, svoab rcykínn Jeggi scm lengst uppí
þarmana.

Asamt þcssu scm nu cr talib, skal núa
hinn drukníiba ineb lejijmm, cba vabmálsjijötl-

um, væltum í volgu hrennlvíni, hclst um rifja-

hylkib, og síburnar; sakar þá ckki ab hrista

kroppinn híegt, og niia liriggnnn ídlfast, Jieggja

megiii yih hriggjarlibina; cinnig skal vib og vib

þrýsta a hjartagTÓÍina, og strjúka upp cptir

hrjóstinu.

Nú er ab geta þess er Ii e i 1 a h I ó b fa 1 1 er sam-

fara köfnun^inni; en þab þckkist á því, ab

liinn druknabi cr ákaflcga þriitiim og hlár í

andliti, og hcíir hann þá sjaldan drukkib

mikib ábur hann driiknabi. V ib þessl láttar

druknun cr nú næstum öll liin sama endur-
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lífg'unar abfcrb seni ábur er taliii, ab því einu

hjáskildu, ab menn, þej^ar svo cr, láta sér

mjög' annt um ab taka hinum druknaba blób,

annabhvört á hálsiimm ebur í olbogahótinni; en
mcb því ab merkl heilahlóbfailsins eru mjög fall-

völt, sakar ekki og er skylda manna ab reyna

ætíb hlóbtökuna vib druknaba menn; þó skal

sxi varnjbarreg'la vibhöftj, ab ekki sé látib blæba
ofmikib (meira enn svari einni mörk) í einu. J)ó
ab druknubum vilji ekki blæba, er þab ekk-

ert óbrig'bult merki þess, ab hann sé algjörlega

daubur, og skal því allt ab cinu halda áfram

meb endurlífgunar tilraunirnar.

þ)egar líf fer ab færast í hinn druknaba
merkjast fyi'St smá kipríngar í augnalokunum
og andlitinu, og ríbur þá rnjög á ab dreypa á

hann víni, ebur upplífgandi mebölum, og verma
hann scm best má.

Vilji blóbib sækja til höfitbsins, þegar hinn

druknabi er farinn ab lifna vib, verbur ab taka

honum blób aptur, setja hann í volgt fótal)ab,

núa handleggina og herbarnar, meb pjötlum

vættum í ediki eba sVru, ogtakahonuin horn-

blób á hálsinuin aptantil. |)egar hinn drukn-

abi er farinn ab lifna vib, þykir sumum lækn-

um ráblegra, ab géfa enum endurlífgaba upp-
sölumebak Jeg held þessa þuríi í raun rétti'i

sjaldan vib, nema ef svo ber til ab hinn drukn-

abi vilji dræmt lifna vib, og merkí eru til ab

maginn sé fullur af sjó eba vatni.

Ekki má géfa ch’uknubum, sem lifnab hafa

vib, neinn þúngann mat, fyrr enn eptir nokkra

daga; þeim er hollast ab lifa á léttmeti, drekka

blóbbergs vnln, og \ih og vib dálítib af messuvíni.
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f)ó afc áburtaldar tilraiinlr til endurlífgun-

ar verti arángurslausar
,
má samt sem ábur

ekki grafa líkib fyrr enn óbrigbul rotnunarmerki
(lun livör seinna verbur talab) hafa látib sig

í Ijósi, Sem merki þess, livab L'fib gétur ótrá-

lega lengi leynst meb druknubum, er þab, ab

menn hafa legib rúmann hálfann dag í vatni,

og llfnab þó vib aptur.

Ab endíngu vil jeg géta þess, ab er menn
vilja reyna til ab endurlífga druknaba og skin-

dauba, verbur ab gjöra aht þab er gjöra þarf,

þcim tilhjálpar, án minnstu tíifar.

Endurlifgun helkalinna.

|)egar menn hafa orbib úti á vetrum og
kalib til dauba, er þab því nubm' alvenja ab á-

líta þá öldúngis vibskilda; ætti fólk nú á tím-

um því heldiir ab vara sig vib villu þessari,

scm næg dæmi eru til, ab eptlr lífgunar til-

raunir hafa helkaldir menn lifnab vib, ab laung-

um tíma libnum. f>ví er ráblegast ab gjöra

endurlífgunar tilraunir vib alla helkalna, nema
því ab eins, ab þeir hafi leglb úti í lángann

tíina
,

svosem svari viku cba lengur, J)egar

menn finnast sem orbib hafa úti, skal strax

flytja þá til hæa, nema því ab eins ab hlýtt sé

í vebri eba liláka, því þá má einstaka sinnum

gjöra lífgunar tilraunina undir herum liimni.

jþess her umfram allt ab gæta, ablíkamir hel-

kalinna manna eru mjög stökkir, og géta því

hœglega hrotnab á þeim útlimirnir, eyrun og

(3)
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nefib, ef ckki cr varlega ineb þú farib; þafe cr

því varúbar verSt, ab incnn ekki fíiri liarbt meb
þ;i, ebur óþirmilega.

Sc líkami þcss sem úti hcfir orbib frcb-

inn vib jörbina, snjóinn eba klakann, skal losa

snjóinn og klakann umhverfis hann meb reku,

spaba eba páli, og' verba mcnn þ;i ab f;»ra svo

varlega ab þessu, ab verkfærin sncrti ckki lík-

ama hinns chiuba, eba gjöri honum mcin. J)ví-

næst skal líkaminn lagbur endilángur á horb

eba íjalir, o^ borinn þannveg á kviktrjám eba

börum; snjo skal hhibib kvartils þykkum á

íjalirnar undir líkamann, og hagab svo til ab

hlabib sé undir höfubib svo, ab þ;ib liggi tals-

verðt hærra enn bolurinn. J);ib hefir verib

venja ab bera kalna menn heim ab bæum í

brek;inuni eba rckkjuvobum, enn þab er ekki

ráblegt, því þá er miklu hæltara vib ab líkam-

inn, sem er svo stökkur, kostist eba skémmist

á ýmsann h;itt; en vib því er ckki hætt þeg-
ar hann er lagbur endilángur á borb, hurb eba

flalir, og borinn svosem fyrr var sagt, á kvik-

trjám eba börum.
J)egar komib er meb líkamann á þann

stab, hvar endurlífgunar tilraunin skal um hönd
höfb, skal umframm allt minnast þcss, ab eigi

má fara meb hann inní heitt luis, svosem til-

abminda babstofu eba íjós, (sem því mibur
opt hefir verib venja fyrrum), heldur skal hann
lagbur í kaldt útihús, svösem skémmu, hesthús

eba flárluis. Jeg þykist vita ab mörgum muní
þetta undarlegt eba mibur rétt, en jeg

má umfram allt áminna fólk um, ab þab er

háskalegt, og drcpur hinn helkalna samstundis,

»



cf hann mðetir hita eba hlýinduin fyrrenuhann
or raknabur vib. Hann skal því sem nú var á-

drepib lagbur í kaldt litihús; þvínæst skal
skéra eba sprctta af honum fötin meb
skærum eba knífi, (þab má alls ekki reyna
til ab færa haniiúr fötunum, heldur skuluþau
rist af honuin), og honum búib rúm úr kvart-
ils þykkuin snjó, bg þar skal hann áleggja

alls berann. J)vínæst skal þekja hann eins þykk-
um snjó, og þrýsta ab iíkamanum hæglega, á
allar íilibar; snjónum skal einnig lilabib ab

höfbi hans og andliti, en þó svo, ab munnur
og nasir standi uppundan, til þess ab lojit

gétikomist ab andmininu. I Garbaríki er vcnja

ab hrífa helkalna menn ineb snjó, eba ísköldu

vatni, enn þab verbur þó hvörgi nærri svojöín

verkun af því, sem áburtaldri snjóþekju. Sé
cigi snjór fáanlegiir, þá dýfa menn rckkju vob-

um, brckánum, pokuin ebur öbru þvílíku í ís-

kiddt vatn
,
íhvört ab látnir séu nokkrir klaka

molar, og leggja svö þessi votu klœbi undir, yfir,

og umhvcrfis liinn andvana; einnig má Jeggja

hiim andvana allsberann í kaldt vatn
,
en þó

svo ab höfubib standi uppúr, og sé einasta hul-

ib ofantil meb votum fötum; skal þá núa
líkamann ibuglega með vatninu, og ausa því níeb

lófunum yfir andlitib, einúngis má þab eigi koina

inní nasir eba munn hins dauba. Jafnóbum og
snjórinn brábnar, eba vatnib volgnar, skal jafn-

framt endurnýa hvört um sig, og balda þann
veg áframm, uns vart verbur vib lífsmark mcb
hinum dauba. Mörgum kann ab virbast þetta

bísna vibbjóbsleg abferb vib helkalna menn, ab

(3-)
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dysja þá alsbera í snjó
,
cn sú cv allt ab cinu

liin rétta abferb og varbar lííi mannsins ef út-

af er brugbib, Lœknum og öbrinn náttiiruvís-

inda mönnum er þab bcrt, því svo skal ab-

fara, enn þab irði oflángt ab greina frá því

hér, og almenníngi enn sem stcndur óskilj-

anlegt.

|>egar lielfrebnir menn fara eplir áburtukla

abferb ab þybna upp, leg^ur ísskorj^u á all-

ann kroppinn, og þykir þa fyrst mál ab taka

hann úr snjódjmgjunni eba vatninu, Um þetta

bil verbur vart vib velgju á krop mum
,
og

verba útlimírnir þá sveygjanlegir; skal þá núa
og þerra líkamann meb. hreinum ullaríbtuni,

og ab því húiiii sé hann fluttur úr útihúsinu í

habstofu eba fjós, þarscm nokkur ilur er, og
um hann húib. Reynt skal nú til ab opna
nuinninn, verbur þab hest meb því, ab nua
kjálkana, ^agnaugun og allt andlitib, meb brcnni-

víni,kamforudropumebur eintómuin klaka. Blób-

ib, sem heflr saínast fyrir í brjóstinu og höfb-

inu, reyna menn til ab leiba til fótanna, meb
því ab þvo þá í volgu vatní, eba gjöra enum
dauba volgt fótabab.O

Til þess ab géta komib andardrœltinum,

í hræríngu
,

verbur ab blása ofan í hinn hel-

kalna, á sama hátt sem ábur er sagt um drukn-

aba. J)egar Kfsmark finnst meb líkinu, skal ann-

ab hvört dreypa í munn þess litlu einu af

hoffmansdropum eba brennivíni, og kitla munn-
inn og hálsinn meb flöbur, dj'fbri í olíu eba

hreint lýsi; einnig skal nú borib ab vitunum,
citthvab þefmikib, svosem til ab mínda, sal-

miaksdropar, laukur, edik eba blóbberg. Undir
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diis og Iiiim lielí’rebni cr fariim ab lifna svo
vib, ab liann í’elur rennt nibur, skal dreypa
á hann, sterku hlóbbergsvatni, ediki eba sítrónu-

Yökva, og liita hann þar afc auki drekka eitt

staup af velgdu messuvíui, efca volgu vatni,

Llöndufcu roinmi og hvítasikri

.

Vilji andardrátturinn ekki láta sig í Ijósi

vifc áfcurtalda tilraun, verfcur, cins og áfcur er

umgetifc vifc druknafca, afc iiiia allann kropp-
inii vel og vandlega mefc ullarfötum

,
setja

stólpípu mefc tóhaksreyki í, og opna æfc á
liandleggi í olhoga hót. Sjáist á emim hel-

frefcna, þegar iiann er farínn afc lifna vifc, afc

hann se mjög þrutlnn í andliti, vcrfcur án tafar

afc opna æfc, og gjöra honum volgt fótabafc.

Nu skal talafc um þafc, metj nokkruin orfc-

um, hvörnig menn geti varifc sig kulda
,

og
vai'nafc kali; og verfcur þafc mefc þessum liætti

:

1) J)eir sein úti þurfa afc vera í miklu

frosti, mega hlúa veJ afc ser, cru vel liJhúin

ullarföt hest til íveru þegar frost er, cnn skinn-

íót ytst ómissandi í rígníngum og blotavefcr-

uin. J)afc er eigi sjaldgœít afc mcnn verfci al-

votir á ferfcalagi á vetrar dag í hlotum, er þá
háski á ferfcuinj ef frj's ofan á hlötann áfcurenn

ferfcamafcurinn nær maniiahygfcum
;

þessvegna

er ferfcamönnum árífcandi, afc hafa skinnklœfci

} tst fata, og væri óskandi, afc Islendíngar kynnii

hetur afc húa til skiiinföt, enn tífct er ennþá.

Er þafc ei all-lítil mínkun fyrír þá, afc þeir ab

þessu leiti standa lángt á I)aki skrælíngja
,
og

væri þó ekki minni þörf á afc bera skinnföt

á íslandi, enn á Grænlandi; eru skinnföt

skræUngja ávo mcistaralega tilbúin, afc Iraufct

/



miui nokkurn mann kaU í þeim, \y6 ærib

frost se.

!2) Aldrel mega menn fara svangir útí

mikiim kulda; er ferbamönnum, og I:»eiin sem
úti Jmrfa afc vera á vetrar degi, naufcsynlegt

afc borfca gofcann mat, scni vel stendur undir,

svosein kjötmat, þykka .grauta, efca lisk og
smjör. J)unnur sj)6na matur er afc litlum not-

um, og enn þá sífcur gagnar afc drekka lieitt

kaíFe, efca tevatu.

3) Allir ferfcamenn œttu afc vera vel út-

búnir afc nesti, því eigí veit bvafc afc kann afc

bera, og þó menn lcggi á stafc í gófcu vefcri,

vita alllr afc cigi er lengi afc sklptast vefcur í

lopti. J)elr sein ferfcast ega yíir fjallvegi, ættu

aldrei afc vera nestis lausir.

4. Vcrja má kall þó mikifc frost se, mefc

því afc rjófcra líkamann mefc feiti, svosem smjöri,

lýsi, lólki efcur olíu, ríbur cinkum á afc rjófcra

þessu á þá bluti líkamans scm ])erir cru, ncfni-

lega andlitifc og bcndurnar, þafc væri því ölb

uin ferfcamönnum til ráfcandi, afc bafa á ser lít-

ifc pelaglas mefc lýsi efcur olíu, til að geta tekifc

til þess þegar á þyrftl afc balda.

5) Ferfcamenn mega þegar frost er forfc-

ast brennivín og alla áfenga drykki, því þeir

geta ollafc mömuun bráfcs bana, og þó brenni-

vínifc bressi nokkufc lúinn ferðamann í svip, er

samt ógjörníngur afc drekka þafc í frostveðri.

6) Alla þá sem xiti œtla afc vcrfca sækir

í fyrstu ákaflegur svefti þúngi, kémur þafc bæfci

af þreytu og líka af því, afc blófcifc ílýv frá

yílrborfcl líkamans, í kuldavcfcri og frosti, og

safnast fyrii' í liöfbinu og lúngunum. Fcrfca-
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meim mega uniíranini allt varast afc láta íiigrast

af svefuiiiiini, [wí gjöri þeir þab, geta þeir ekki

vaknab aptiir, og ^crba þanníg úti; þeiin er

Lest ab vera á sífeldu stjái þar sem hle er,

enn gétl þeir þab ekki sökum þreytu, er skást

ab grafa sig í djLij)aim skafl
,

ábur enn menn
verba mjög magnvana, og styrkja kraptana meb
matarbita, helst kjötmat, {)ó mcnn liafi brenni-

\in bjá sér, má í þessum kríngumstæbum alls-

ekki ne}ta þess.

7) Verbi menn varir vib ab þá ætli ab

kala í andiiti, ebur á fdtum og höndum, sem
sést á því ab hiim kaldi limur verbur hvítleit-

ur, skal dSar iiiia hann meb snjd eba klaka,

og ekki hættUí fyrr enn líf og ilur færist í

liinlnn. Sé ferbamabur orbiun votur í fæturna,

má þerra vætuna meb því ab mikiu leiti, ab

hnoba snjd fast umhvcrfis þá.

8) Hafi menn kalib á höndum ebá fdtum,

vcrbur ab varast ab láta il komast ab kalda

liminuin, fyiT cnn lífib hefir færst í hann aj)t-

ur. f)ab er því abgætslu verbt, þegar kalnir

inenn koma heim ab maimabygbum, ab. ekki

fari þeir nibur í heitt rúm fyrr enn kalib cr úr

dregib; mega þeir raunar fara í liabstofu eba

fjds hvar ilur er, enn J^d jafnframt því lialda

cnum kalda limi nibri í köJdu valui eba snjd,

uns líf fœrist í hann.

Frostbdlga, sem opt helinsækir fdlk á vetr-

um og vorum, læknast bcst meb því ab baba

hana ibuglega í Ivöldu vatni, eba núa mcb snjd.

Einnig æru salmiaksdropar {fiqvor salls ammo-
lúacA cansiicns) ágætt mebal vib frostJ>dlgu;

skal hafa þá svo ab inenn dýfi í þá fjöbur, og
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rjólbri þeim ú hólguna. Kulda pollar sem koma
ú frostbólgu, læknnst best meb græbisiuyrsliun

unguenti nntriti et unguenti ulthecé) scm
lögb seu vit þú kvöld og morgna.

Endurlifgun hengdra,

Hengdir deya annabbvört af k ö fnn n

,

heilablóbfalli eba livörttvcggju; erafþessu
aubsœrt, ab daubi þcirra abber meb líku mód
og druknabra

,
og vcrbnr því endurlífgunar

tilraunin mjög lík þeirri sem úbur var talin

vib drukiiaba; er öll von ab mcnn geti endur-

lífgab hcngda, allt þar til ab rotnunar merki

sjúsl ú líkamanuin. Svo fljótt sem verbur skal

taka snöruna af húlsi enum hengda, og losa

um hann öll íotin svo þau seu eigi blóbrúsinni

til túlmunar, því næst skal hann íútinn í rúm-
gott hús, mú þar vera hrcint lo])t, og þó eigi

all kaldt, skal svo gjöra þessa tilraun:

1) Allrafyrst skal taka emim hcngda blób,

annabhvört ú húlsæbunuin cbur í alboga bót,

og lúta blæba ríflega í fyrstu.

2) l>essu næst skal setja blóbsugur ú húls-

inn, eba taka manninum hornblób ajítan ú

húlsinum, og skal húlsinn þar ú ofan núinn mcb
einhvörri feiti, svosem smjöri eba lýsi.

3^ Gjöra skal hinum hengda heitt fóta-

bab, og setja stólpípu mcb vatni, salti og
bræddu smjöri.

4) Einnig er nú naubsynlcgt ab vcrma
hinn hengda sem best verbur; mú þab gjöra

meb ýnisu móti, annablivört incb volgu babi,
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cba rekkjLivpliun hcittum
í

polli, og se þeim
sveypab allt mn kríng* líkamamn

5) Gela skal gaum ab harkaiium, hvört

haim ekki se heigiabur eba marinn undan
snörunni; má cf svo er rcyna til ab koma hon-

um í lag meb fíngrunum, og skal þá jafnframt

leggja munu vib munn cnum hcngda, og hlása

af öllum mætli ofan í hann. Haíi menn lílinn

helg er öllu hetra ab hlása meb honum.

6) Jafnframt þessu skal ima hrjóstib og
hríngsmalirnar meb iillarfötum, reka lint högg
á milli herbanna, og halda ilinandi eba þef-

iniklum meðölum, svoseni kamfóru, cdíki, salm-

íaksdropum, hofFmannsdrojnim, cbur öbru því

líku, fyrir vitiim ens hengda.

J)egar líf er farib ab færast í líkamann,

verbur stundum ab cnduvnýa hlóbtökuna, og
dreypa á manninn holFmannsdropum eba \íni;

varbar þá og iniklu ab kulur komisl ab honum,
svo hanu cgi hægra meb ab ná andanuin,

mega menn þ^í varast ab ekki se reykur cba

stihha, í liúsi því er hann er ílagbur. Ekki
hentar ab gefa þessum möimum (þá þelr liína

upp aptur) neina álcnga drykki, svosem kaíFo,

hremhvín eba því um líkt, því þab örlár hlób-

rásina uin of, og er af því hœtta húin.

Verbi cndurlífgunar tilraunin árángurslaus,

má samt enganvegin grafa þcssa meim, fyrr

cnn fullkomin rotnunannerki sjást á líkamanum;
þykir þá ráblegast ab grafa þá í heitri ösku eba

sandi og lialda þann vcg ætíb hita á þeim, uns

rotnunarmerkin láta sig í Ijós.
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Eiidurlifjgun kafiia^ra.

Köfnuu getur aibborib ineb j™su luöti, og
cr l^ess ábur getib, að l>æÖi druknabir og liengd-

ir inenn, deyu af nokkurskonar köfniin. Ynis-

ar loptstegundir geta ollab köfnun, og er í

raun rettri cngiii lojitstegund cr í má lil'a, nenia

lífsloptib lilandab ölííislojiti (Kvrdslof),

Náttúrufröbir incnn greina banvænar lopts-

tegundir á ýinsa vegu, og eru þcssar hinar

beÍlstu: d) svœfandi lojitstegundir; V)

kæfandi loptstegundir; c) kícfandi og
svæfandi loptstcgundir; ií) dey fandi
loptstegundir og söttnæin gufa, er legg-
ur af sjúkum mönnum.

ii) Svæfandi loptstegundir finnast í

aungun ýmíssra jurta
,

til ab minba svefn jurt-

arinnar {ppinm)^ Qögralaufasmárans, liollasöl-

eyarinnar og injabarjurtarínnar. Ásamt svefn-

jurtinni, eru ýinsar útlendar jurlir, svosem saf-

Iran, töbak, og margar abrar, er liafa sömu
náttúru. Brcnnivíns gufan, kamföru gufan og
vín gufan, eru cinnig taldar með hiimm sva'f-

andl loptstegundum.

iV) Kæ fa n d i 1 o ]> t s t e g u n d i r íinnast í

máhnnáinum, brennisteinsnáinum, salts- ogsalt-

])etursnámum, og eru þær ckki sjaldgæfar á

íslandi þar scm málmar lcynast í jörbu. Er
þab œtlan mín, þött ckki vili jeg vissu á því,

að þessar loptstcgundir hafi opt orbib bráb-

kvöddum mönnum ab bana á landi þar, cr og

ekkcrt líkara enn, að skýib sem á scytjándu öld

ogfram á hina átjándu drap fölkib á Siglufjarb-

arskarbi, hafi veríb einhvör kœfandi loptstegund.
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r) Kæfantli og svæfuiidi loptsteg-
iindir eru jDCSsar; líolareykur, steinkolareyk-

ur
, 1jdsreykur ,

l^’sisreykur
, 1 jörureykur ,

vax-
I

*
^ 1 1 .

samt loptslegunduin J)eiin sein finnast í læst-

lun x'itilmsum, kirkjum, sæluliúsum, djúpuin

eryfjum og' brunnuin, telst og meðid J^essara

loptstegunda.

d) Deyfandi loptstegundir cru: gufa

af bræddu blýi og kvikasiifri. Sdttnæmgufa
er algeng lijá Ycíkum mönnuin scin liggjí^ í

drejisdtt (Pest)
,

rotnunarsdtt
,
bdlu

,
doðasdtt,

skarlatssdit ílekkusdtt, og bldðsdtt.

Auk áSurtaldra loptstegunda eru J^að ppt-

ast annaðb vört d 1 í fi s 1 o p t (Slikstof) v a t n s -

] o j) t
,
eða k o 1 a s ý r u 1 o ji t {liuhyrei - fjas) sem

kæfa menn, Ólífislopt ið gjörir maim magn-
lausann, ollir svíma ogbleypir út svlta; kola-
S
5'M*uloj>tið kæfir lopta fyrst í fiium andköf-

um; vatnsloptið ollir svefni svíma og ríngli,

og er J^ar að auki í J:>ví dbkt binuin lojitsteg-

undunum, að í J>ví kvíknar cf Ijds er að])orið.

Þegar einbvör liefir kafnað inni í búsum,
niðri í l)runnuin, gryfjuni, eða gTöfuin

, fá er

cigi ætíðbættulaust að bjarga bonuin, nema menu
scii útbúnir sem vcra bcr, i geg*n binum ban-

vænu loj>tstegundunum. Allrafyrster þvívcrð-

ur viðkoinið skal j>rdfa lojitstcgundina, vcrður

J^að með því mdti að menn taka lánga staung,

binda um annann enda bennar bampi eða lifu,

væta endann í tjöru, og kveykja á bonum. Sá
scm ætlar að bjarga cnum káfnaða, skaí nú

/



44

liafa slaf þeniia fyrir ííer, og vila h\ört tjöi'u-

eða íífukiiulillinn lifireSa sloknar, Slokkni IjíSs-

i8, þii er þa8 merki þess að ólifislopt er í

nánd, enn komi hlossi svo að loptiS logar uin- ,

hverfis, þ;i vita mcnn að vatnscfnislopt {fírinl)

cr uinhvcríls hinn kafnaða, því loptstegund

þessi heíir þ;i n;ilLuru, að hón logar; hrenni

Ijósið sem áður þá cr engin hættuleg loptsteg-

und í nánd. Sá sem hjarga ætlar köfnuðum,
þar scm hanvæmir loptstegundir cru í nánd,
skal svo úthúinn að hann hafi vas;iklút fyrir

vitum ser, og' sé hann vættur í saliniaksdropuin,

ediki eða sýru, einnig skal hann drekka lítið

eitt af brcnnivíni eður ediki, og halda því í

munni sér á mcð;m haim hjargar enum kafn-

aða, og llytur hann í hrcint lopt.

Merki lil að manni líggi við köfnun eru

þessi : and;irdráUuviim verður erfiður og er

megn ótti sainfara hvörju andartakí, í höfuðið

kéinur þýngslaveikur með svíma og drúnga,

manninum sýiiisl því næst eldneistar hera íyrir

augun, og cr þá allnær að haim falli í ónieg-

inn og liggji sem anðvana lík. Kafnaðir eru

svo iitlits að augun standa út og eru mjög
rauðJeit, andliLið cr dökkrauðt og hálsæðarn-

ar þrútnar, varirnar eru hláleiLar, tiíngan þrút-

in og hlálcilir hlcttir sjást hér og.hvar á lík-

amanum.
All;i k;ifnaða skal færa sem fyrst frá þeim

st;ið hv;ir þcir hafa k;ifnað, og því næst gjöra

þcss;ir emlurlífgumir tilraunir. Opna skal æð í

olhoga Jiót og láta Jikæða t;dsvcrðt, þcssunœst

sk;d hinn kafn;iði vcrmdur á hkann luítt og

áður cr liá s;igt um druknaÖa og hengda, einn-
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ineS vcr'nKlu ediki, sj’ru eSa brennivíni uns

lífsmark finnst mcS lionum, og að öðrulagi

fara að sem við druknaða. Sú cr ein aðferð

sem algeng* er erlendis við endin’lífgun drukn-

aðra, hengdi'a og kafnaSra, enn það cr aS blása

inní lúngun lífslopti
,

cr fæst í liíjabúSinn

(^Apothek)y þó þcssu se nú ekki œtíS auSnáS á

Islandi þar sein lifjabúSir er svo fáar, gætii

menn með íímanum lært að tilbúa það, eptir

máta þeim er frá er sagt í lifsala bókum.
{)ví er eins varið með kafnaSa sem druknaSa,

aS lengi gctur líflð leynst meS þeiin, og má þn
meS engu móti grafa þá fyrr cnn fullkomin rotn-

unarmerki sjást á líkamanum.

jþrnmulostnir.
Og endurlífgan þeirra.

• {)egar reiðarþrumu slœr niSur á menn,
eða nálœgt þeim, falla þcir í dá að augabragði;

ollir þaS því aS þruman skekur mænukerfið
{Nei^esystemet)^ svo þaS verSur magnlaust og
fær eigi gjört ætlunárverk sitt. {)egar þrumu-
lostinn maður finiist á víðavángi, er daubdagi
lians auðþektur á því, aS merki eru til aS

þrumunni hefir slegiS niður nálægt mannin-
uin, fót hans eru sviðin eSa brcnd, og fosfórs
þcfur er af líkinu og klæðunum. |3ab varðar

miklu hvar þrumunni hefir slegiS á líkamann,

hættulcgust er hún þegar höfuSiS eSa brjóstiS

verður fyrir henní, minni hætta er á ferSum
þegar þruman einasla hcfir snortið útlimina.
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Bjarga nia þriiinuloslnum niönnum lil lífs

aptur á þann luitt, að incim ílj tji þá svo lljótt

scm verður í hrcint lopt, losi uin þá föliny

byrgji þá allt ;ið höí'ði mcð heiltuin sancli cða

vermdum rckkjuvoðum
,
og blási lopti cða hTs-

lopti inní lúngun, eins og áður cr fyrisagt um
druknaða. Sumir hafa ráðlagt að núa þá með
smyrslum, tilhúnum úr olíu og saltsj'ru til helm-

ínga, núa smyrslum þcssum inní Jíkamann með
ílötum lúfa, cða vermdum ullarpjötlum. Til

þess að espa mænukeríið og ;iuka því íjör, skal

drcypa á liinn skindauða dálitlu af hollinans-

dropum cða hrennivíni, cinnigskal salmiaksdrop-

um haldið fyrir vitunuin, cðurcf þá vantar, þá
bloðhcrgi. |3egar líf fer‘ að færast í líkamann,

skal næra hiim þrumulostna á cinhvörju lífg-

unar mcðali svosem kafi’e, hlcSðlicrgsvalni eða

mcssuvíni. Kvarti hinn endurJífgaði yfir höfuð-

vcrki eða svíma, skal taka honum hlcjð á hand-
leggi, og ausa köldu vatni yfir höfuð honum, sc

honum þúngt um andann, má cinnig taka hlcið

á handleggi, og gjöra honum volgt fóta hað.

Engan þrumulostinn má gr;ifa fyrrenn áð-

ur nefndar endurliígunar tilraunir eru gjörðar

íu'ángurslaust, og rotnunarmerki hafa látið sigí

Ijós á líkinu.

Hrapad^ir.

X)að mun öllum auðsært að hjarga vcrður

hröpuðum mönnum svo fljótt sem má, skal

ílytja þá að bœum hcim, með mikilli varúð,

lcggja þá í rúm og flctta klœðum, þó með var-
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liyg’b, svo ekki snki eí inaðurinn lieíir hein-

brotnað einlivörstaðar á líkamanuni, því na^st

skal ransaka allann líkainann, og niikvœmlega

aSgæta hvar ineiÖslin scii soin inest
,
mcga

incnn ckki láta luigfallast þo inaSurinn sé œrið

skémdur, eður ekki sjáist lífsmark mc8 honum
;

skal nú þcssu næst gjöra éndurlífgunar lilraun-

ina, á líkann hátt og fyrr var ritað um kafnaSa,

ríður cinkum á, að rcyna undir eins til að opna

œð, og hlása lopti inní lúngun. Höndum skal

farið um höfuðiö og kropplnn, og vel aðgætt

hvört ekki séu ])cin]jrot á höíði cða brjosli.

Finni menn nú að höfuðið sé dalað á cinhvörj-

um stað, verður að reyna til að koma broluii-

um í samt lag. Sama cr að scgja um bríngu-

beinið og rifin ef þau eru brotin, að það ligg-

ur mjög á að rétta brotin, svo þau ckki þrýstí

á lúngun eða hjartað, cnn meðþvíþetta er aU-

opt ckki annarra mcðfæri cnn handlækna, þá
ríður á að sœkjaiækni til aumíngja þessara, svo

íijott sem verða má.
Géti menn ekki náð til ]æknis, eða vcrði

að hða m]ög]ángt urn áður enn hann géti kom-
i8, skal an tal'ar reyna til að koma brotununi

í samt ]ag; þvínæst skal taka enum hrapaðu

b]6ð á hand]eggi cða hálsi, og láta blæða tals-

verðt; verma skal líkama hans scm bcst má,
blása ]opti inní lúngun, og að öðru ]eiti fara

að sein áður er sagt um kafnaða. J)að eru

einkanlega þrír sjúkdomar, sem verða þcim er

hrapað hafa og dottið að bráðum bana, eða

géta að minsta kosti ollað þeim dauða að nokkr-
um tíma ]iðnum, þeir eru þessir: 1) Heiia
klemma (Tryk yaa Iljernen^ Compresxslu



48

cei'ehrt); 2) Heilaröskun, (líjernerysíelse. ^

Commotio eerebri); og' 3) Mænu kleinma.
(Comjiressio mednUm spincdis),

1) Hcila klemman kémur af því, aö

eiltlivað þrýstir a lieilann til að minda ])cin-

hrot, hloð eða gi'öftur, Aðkénníngar sjiik-

ddinsins cru á j'msa vegu, allt cptir því Iivað

mikil Lrögð eru að lionuin; séu aðkénníngarn-

ar í minna lagi, þá íinnur sjúklíngur einasta

til liöfuðverkjar og svíma; hcfir Idjdð fyrir

eyrum, honum ^sortnar fyrir augnm, og hann
gétiir varla hrært sig. Séu meiri hrögð að

sjúkddminum fcllur sjúldingur ídjúpann dvala,

og verður ekki vakinn, liggur hann þá með
hrotum og þxhigum andavdrætti

,
lífæðiu slær

mikinn og þd drcglulcga, aiig*nn ítu þrotiii og
hærast ekki, í krojíjíimi koma ákafar sinatcgj-

ur, þvagið og saui’iim gánga af sjálfu sér að

sjúklíngi dvitanda, og fari allt þetta vaxandi

deyr hann að nokkruin dögum libnum.

J)að cr hágt að segja hvörja endalykt

sjúkddmur þcssi ætíð muni fá, því mikið cr

koinið undir því, hvört tilefni hans vcrður út-

r^'nit cður ekki. |3rysti cintdmt hldð á heil-

ann og olli það kvillaninn, cr mikils von af

])Idðtökuin og volgum fdta])öðuin; þr^'^sti hein-

hrolin á hciJann er öli JiTs von mjög hæpin,

nema þeim verði lypt upp frá heilanum og

komið nokkurnvcgin í saint lag; sé gröftur eða

vatn imii í höíðinu, sem konuð gétur af hdJg'u

í heiiahimnunum og heilanum sjálfum, þá er

hcst að leggja stdrann spanskflugna plástur aptan

á hálsinn og láta grafa í Iionum vel og Icngi-

Eig*i má géfa þcim cr þjást af þossum sjúkddmi,
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liressnndí meÖöl, svosciii vín, ]>renntvín kafl'e

vhíi HoHinannsdropa, cn cinkar oo(t cr kcini

aS nionn Labi Iiöiuð þcirra iðuglcga nicð klaka

cSa köldu vatni, og setji þeiin slölpípu.

2) Heila röskun; þcir scm detta ofan

af liæð
,
eða vcrða lyrir þ\ í að eitthvað falli í

höfuð þeim
,

missa annaðhvört sálar öhlin að

nokkru leiti um stundarsakir, cða detta, efmeira

liefir af orðið, strax dauðir niður. Hafi mcnn
cptir fali einúngis fcngið aðkenníngii af sjúk-

domi þessum, þá eru merkin þessi: sjúklíngur

kvartar um suðu fyrir cyi’unnm, svíma og rænu-

leysi í höfðinu, og svefndrúnga og inagnleysi

í ölliiín kroppnum. Haíi meii'a af orðið liggur

sjúklíngur í djúpum dvala, andlitið vcrður hvít-

hleikt, íiendur kaldar og eins fætur, lífæðin slœr

linlcga en þú reglulega, sjáaldrið hrcytist ekki

þó ]jós sé aðiíorið, andardrátturinn iieyrist valla

og iíkaminn er að eins lítið volgnr, opt eru

iíka sjúkdómi þessum sainfara megn up]>köst.

Hafi iieila röskunin orðið ógurieg, þá dettur

sjúklíngur í sama vctfiingi dauður lil jarðar.

Heila röskunin kcmur af því sem áður var sagt,

detta ofanáf hœð, annaðhvört á liöfuðið, hol-

inn cða fæturna, eður eiltliví^ið þúngt dettur á

höfuðið. A Iiöfðinu sjálfu og liciJa kú]>unni

eru stundum alls engin merki, þó sjúkljngur

iiafi strax dottið dauður niÖur, og liefir þá samt

rösJvunin cin ollað dauða hans.

A lýsíngxinni (svoscm áður er sagt), er

sjúkdómur þessi auöþektur frá heila klenim-

unni, cr hann í raun réttri cngu liættuminni,

og cr optast, þótt inönnum skáni, mjög láng-

(4)
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vinmir. Læknlngarmíilimi viö þcssiim kvilla

er að því leiti ólíkur liinuin, er l’yrr var tíl-

greinclur við lieila klemmunni, aS gjarna má gefa

sjuklíngi 'upplífgandi meðöl, svosem Hoííinanns-

dropa
,

vín
,

moskusdropa
,

hlóðbergsvatn og
annað því um líkt. Allann líkamann skal þvo
í brennivínieður cdiki, ogleggja stórann sjiansk-

flugnaplaslur a höfuðið cða milli bcrðanna;

einnig skal opna sjiiklíngi æð 1 olboga bót og

Uta blæða lítið eitt, svosem svari halí’ri mörk í

seim eða miima. Viiji blóðið sækja ofmjög til

höfuðsins, ma um fram allt eigi undan fella,

að hafa kalda ]>akstra við höfuðið, og skipta um
þá tíunÖu hvörja mínutu

,
uns sjiiklíngi íinnst

scr svía í hölðinu. Kvarti hinn sjiiki um sífelda

vclgju
,

cr best að gefa honum uppsölumeðal.

Bæði hinuin fyrra sjúkdóminum og þcssum er

þannig varið, að eigi þola sjuklíngar nema lctta

fæðu, uns þeir að kalla cru orönir albata.

3) Mœnuklemma {Compi'essio medtillae

spinalis), |)cgar menn hafa dottið á bakið, þá
er það eigi sjaldgæft að þcir verða magnþrota

í fótum eða handleggjum, Ber stundum svo

við, að magnlcysið eigi byrjar fv'rr enn nokk-
uð er frá liðið e]>tir fallið, mcrkist þá í fyrstu

slríðleikur og veiicur í bakinu, þar sem fallið

kom á, hveriur verkur þcssi stundum vonum
bráðar, en í stað hans sækir magnli'ysi og doli,

eða hvört tveggja
,
bæði hendur og fætur, og

er þá að óttast að visnan (Pnralysls) komi á

cptir. |)að er því nauðsynlegt, þcgar cinhvör

liefir doltið á bakið og inerki sjást til magn-
lcysis cða dofa í iitlimunum, að menn strax

gefi gaum að þessu, og Iciti hinum ^ cika hjalp-
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ar í tíina. Allra fyrst skal taka sjuklínjjum J^ess-

uin M6S á hanílleg'gi í ulboga hot, og’ láta hlæSa

ríllega (svosein svari ciniu inörk cSa ineiru),

því næst skulu hlóðsugtir settar á hakiS þar sem
Ycrkurinn er, eSa hinum veika tekið dreifar-

cða hornhlóð heggja mcgin við hriggjarliðina, og

skal þetta allt gjört ósjiart uns verkurinn eða

stirðlcikurinnn íhakinii linast, ebur hann hverfur

að mestu. Vilji magnleysiS og dofinn í höndr

um og fótum ekki fara mínkandi þrátt fyri

þetta, skal þvo fætur og handleggi í ediki eSa

volgu hrcnnivíni nokkrum siimum dagiega, skal

og þar að auki setja liinum veika stólpíjju

(með hafraseiSi salti og oKu eSa smjöri), og

gefa honum uppsölumcðal af vínsteini. þegar
huið er aS þessu og vilji samt eigi hrífa, skal

brenna hinn veika (annaðlivört mefe sjóðheilu

vatni eSa spönskum ílugum) á hakið, og láta

grafa í lángann tíma; mega menn ekki gefast

upp við þessar tilraunir þó ckki tákni sti'ax,

heldur halda þeim áfram í lángaim tíma uns

kvillanuin linnir. VerSi alvisnan lir þcssu, cru

engin önnur ráð enn hrenna sjúklíng epCir endi-

laungum hriggniim, og láta grafa í sárinu láng-

ann tíma, skal þá viS og viS strá í sáriS hálfu

grani af dupti því er kransaugna frumefni
heitir (Nitras sívyclmi)^ og fæst í lifjahúbum.

Sjúklíngum þeim er þjást af kvilla þcssum,

verSur að gefa létta enn þó nærandi fæSu, til

aS minda, lambakjöts eða kálfakjöts súpur meS
kúmeni í eður engiferi, einnig skal að gætt að

þeir daglega géti haft hægðir, og komi þær
cigi af sjálfum scr ,verður að örfa þær meb stólpípu

(4v
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eöii moðöliim sein auka liægami þarfagáng', má
til þcss vclja liíjaber (Píller) þann veg til búiii:

Aloes snecolrinœ, Sapoyds aliacantini aa

3ii. Gnnwd inasiicis. Extractl rodicis rhei

aa 5j. lludicis ipecacnannhœ rjr. xii. M. f.
1. .

a. Pilulm pondere gr. iii semine Lycopodii
conspergendre. D. s, Losancli Jiljalicr aflivörj-

um að taka skal 3 «ða 4 í cinu, einusinni

á (lao;o

Eiidurlífgun bráðrdauðrra.

|)cgar menn detta niður alt í einu brað-

dauðir án þess nokkur viti tilefni til, eða finn-

asL bráSkvaddir á víða vángi, er ekki œtíð liægt

að vita livað þcim hefir orðið að bana. End-
urlífgun slíkrainanna skal reynd mcð þcim bœtti,

scm nii seg’ir.;

1) Fvrst skal aflvlæða manninn og lcggja

bann í volgt rúm, og það svo, að bátt sc und-

ir böíði, eða færa bann í volgt bað allt að liöíði,

og‘ cr það öllu lietra
;

því næst skal reyna til

að opna æð í olboga bót eður á bálsinum, og
láta Jilæða sem svari Ijálfri mörlc.

2) Vilji ckki lilicða, skal nua líkamann vel

og vandlcga með uJlar Jcppum, svo íið byrjað

sc á útlinuuuim og strokið uppeptir þeim, líðt

og þc'tt, á móts við Iijíirtað.

3) Rcyna skal tiJ að blása lopti ofan í

binn bráðdiiuða á líkaim bátt og áður er sagt

um druknaða.

4) þcfniiklum meðölnm, svoscm salmíaks-

dropum, cídlki, lífsbídsami cða blóðbergi, skal



haJdið fyrir vIUuii hins dauða, og á hanu di*eypt

hoirinaiinsdro]íum, kamídrndropum eða liTshal-

samij skal öilu þessii í'ramhaldiÖ mcÖ mikilli

|>olinmæði og' í lángann tírna.

5) Setja skal lionum stdlpípu með ^olgu

vatni og edild cða sýru,

6) Fimiist lífsmark með honuin, skal drey]ia

;i liann dálitlu af incssuvíni, eða se hað ekkl

lil, þá stcrku ])ldðbergsvalni, eða cdiki.

J)egar hráðdauðir menn íinnast á víða-

v;ingi, skal fyrst aðgæta hvört enginn vegsum-

nierki sjáist á líkamanumj svoscm hengíngar

eða köfnunar merki, íinnist þau skal cins ;\ð

fara og ;iður er írásagt umhcngda og kafnaða.

Engami hráðdauðaim iná jarðselja fyrr cnn
dbrigðul i’Otnunarmerki sjást á líivinu.

Heilablóð'fall {Sluffflod).

' (Apoj)lexia v. Iirnnovrhagia cerehrip

Bldðfall að heila, er ástundum svo

hráðdrepandi sjukddmur, að rett virðist ;ið get;i

hans her, því þ;ið er opt hágt að nálgast læknl á

Iskindi svo íljdtt sem þarf, og er því nauð-

synlcgt að menn viti nokkurnvegiim hv;ið gjöra

skal, þegar svo bráð nauðsyn her til ;ið hj;ilpa

manninum. Mcrki sjukddmsins eru þessi

:

Maðiirinn sem hldðfallið ætlar ;ið fá íluii-

ur fyrst lil svíma og þýngsla í höfðinu
,
cr því

optastnær samfara höfuðverkur og suða fyrir

cyruiu cinkanlcga þegar sjuklíngur beygir sig

framm;ivið, stundum cr þessu samfara ^clgja

og klýa nicð dnoliun fyrir hifngsmölumiin.
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geispum og sveíÍKlrúnga. þegar þella liefir

varað iiokkra stund (og ástLUuIuin án Jiess þessir

fvriboöar láti sig í Ijosi), vita memi ekki fyrr

lil enn maburiiin deltur um koll allt í einu,

og lig'gur sem dauður meÖ hrotum og froSu-

falli og vcit alls ekki af scr. (Sá cr misinun-

iir á þessum sjLÍkdoml og bráðdauSa eÖur aung-

viti, að maður beu'ir andardrátt bins veika 0«*
y ^ o

finnnr að lífæðiii slær stundinn bísna barðt, er

sjúkdóniur þessi einnig auðþekktur frá niður-
fallssýki {^Epilepsie) á því, að sjiiklíngnr

liamir íiTaíkyrr o^ berst allsekki uin með bönd-
um eða fótum); þegar sjuklíngur er dottinn um
koll bgg'ur bann sem í djiipum dvala, og and-

ardrátturinn er seinn og' bægur, lífæðin slær

bæg't og selnt, eðLir barðt og tíðt; munnuriim
er optast skakkur og drcgst litá aðra bvörja

hllðina, andlltið er rauðt, þnitið og bólgið,

aLigun standa lit og ci'li rauðleit, stunduin lukt

og stundum opin, elnstaka shmum sjást kipr-

íngar í vöðvunum, cinkum í andlitl og á báls-

inum, útl'iinirnlr kippast og stundum dálítlð við,

cn aldrci bcr sjiikllngur þeim lit frá ser, stund-

um raknar bann við cptir stundarkorn eins og
íir roti, en stundnm lig'g'ur bann í marga daga

semídjúpum dvala. Eptir atferli og ofsasjúk-

dóms þessa gjöra menn þrjá greinarmuni á

boiium; þegar sjúkdómurlnn befir áðurtalin

cinkenni, kallasl I)lóðfallið algjörlegt
{Apoplexia exquisila)* þ)rumandi lilóðfall

{Apoplexia falminans)j kallast sjúkdómuriim

þegar binn vciki rýkur um koll og deyr að

lítiIII stundu liðlnul, þarámóti kallast blóðfallið

c k k i a I g j
ö r 1 e g t {Apoplexia imperfecia) j þcg -

/
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ar sjúklíngair iilhuf veit af ser, eÖa fellur ein-

iingis X injog stuttann omcgin.

Tilefni sjúkcloius þessa eru ýmisleg, og er

mikiö koinið undir líkaina byggíngunni
,
þannig

er hálsstiittuin mönnum og höfuöstorum hætt-

ara við blóöfalli enn öÖrum, einnig er blóð-

ilkum og feitum hættara við því enn ])lóölitl-

um og mögTum. Að öðruleiti eru tilel'ni sjúk-

dónisins þessi: ofát og ofdrykkja, ofmikil kaile

víns og brennivíns drykkja, ofmikill lestur og

hcilabrot
,

einkum hjá þeim sem hafa þanu
ávana að lúta ofmjög, cxþægilegar geðshræríngar,

oflángur svefn, ofmikið kvennafar;
. að hafa of-

fast um hálsinn, harðlífi, gylliiiiæðaveiki, ikt-

svki, íliíggigt (^RhemníUismits)
^
tíðaieppur eða

blóðnasir; nautn citurjurta svosem Opimns,

llyoscyamus etc. ofmikill sólar- oðuv olli hiti,

ákaflega luíitar laugar,

Sjúkdómur þessi getur tekið mörg horf,

cr hann jafnan hættulegur, því þó nienn fái

bugað hanii cr honum opt samfara magnleysi

{l^ara1ysh)y 1 útlimum eður á ýmsum stöðum

likamans, og fái maðurinn optar enn svari

tvcim siunum aðkast af honum, er sjaldan lífs-

von. J)ó það se ekki svo alinennt þá vill samt

stunduin svotiJ, að sjúkdómur þessi byrjar fyrst

í fótuuum og færist svo sinált og smátt upp
eptir kroppnum, er hann engu hætluiniiini

fyrir það, og veldur optast óráði cr haim nær
höíðinu, og stundum málleysi og þeíleysi. Vilji

sjúklíngur vera hlýðinn og regialDunclinn, og
fái haim rett hjáljxarmcðöl í tíma, er cnganveg-

inn að örvænta að homun geti batnað. Ltcka-

íngar mátinu cr þessi:
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Sjiiklíng'ur skal slrax tckinu og lagSur

cudilángur ujipí rum, og sc hlaðiS koddum
undir liöfuð houmn svo hanu sitji sem uppvið
licrðadýuu; cig'i má hauii iiggja far sem hcitt

er eða spillt lopt, og liggi haim í volgii Imsi

eða haÖstofu lopti, skulu gluggar opuaöir svo

sug leggi í audlit homnn.

2) þegar buiÖ er að leggja sjiiklíng í riiinið,

skal losa um hann öll fötln og taka af hoimm
liálsdúkiun.

3) fDessu næst skal taka honum blóð án
lafivv á handleggi i olboga l>ót, og láta l>læÖa

rúma mörk eða hálí'a aðra ef maðurinn er feit-

ur og blóðríkur; að d?egri liðnu skal aptur

taka blóð, ogláta blæða litlu minna cnn fyrr.

þar á ofan skal setja blóðsugur aptan og neð-

anverðt við eyrun, eða taka hornblóð aptan

á hálsiuuin.

4) Til að íá blóðið frá heilanum, skal nú
cnnfremur. a) leggja kalda bakstra á höfuðið;

h) setja sjúklíngi stólpípu með hafrascyði salti

og bræddu smjöri nýu; e) leggja volga bakstra

við fæturna og iiúa handleggi ,og fætur ineð

lerepts þurku vættri í ediki eða sýru.

5) þcgar hinn veiki fer aða'akna úr rot-

inu, skal gcfa honum saJtpctursblöndu

nitros(i)^ sem svari tveim matspónum, aði-a

livörja klukkustund
;

haíi hann ekki fengið

hægðir má einnig gefa hoimm búklircinsandi

meðal.

6) Sjúklíngur má allsekki drekka annað

cn kaldt vatn, cða vatn blaudað hvítu sikri og

Sítrónu vökva {Lemouadé). Ekki má hinn vciki

borða annað cim leUmcti, svosem
,

hafrasúpu
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cba byg’o’sú])u, eÖa vatnsgraut og soSinn íkk,

og aldrei mikiÖ í senn.

7) VerÖi sjiiklíngur liálfvisinn eptir heila-

])16Öfalliö, skal leggja spanskflugnaplástur á út-

Jimi þá er magnlausir verða og þar á ofan skal

taka hornbloð aptan á Iiálsinum eða niilli

herðanna; líka em steypiböð einkar holl þess-

um sjúklíiigum, cins og fyrr er getlð um kalda

vatnið.

|Dcir scm einusinni hafa fengtð heilabloð-

fidl, verða að varast tfleful þess, uin hvör áður

er getið.

MænublócTfall.
(jfípoplexia spinalis v. hœmoiTltafjia spinalis^.

Sjúkdomi þessum cr svo varið, að bloð'

safnast fyrir kríngum inænuna á Iflcann hátt

og það gjörir í heilabloðfallinu í heilanum, og
cru einkenni sjúkdómsins þessi: Sjúklíngur finn-

Xir fyrst til verkjar sem optast heldur ser föst-

um í spjaldhriggnum, fylgja honum sinategjur

og ónota tilfinníng í útÍimunum með dofa og
köldu. |)egar sjúkdómurlnn fer vesnandi, verð-

ur sjúklíngur magnlaus og tilíínníngarlaus í út-

limunum, byrjar magnleysið optastnær í fótun-

uin og færist smátt og smátt uppeptir líkam-

anum uns hinn veiki verður hálfvisinn, má
það verða með tvcnnu móti,, því annaðtvcggja

verður sjúklíngur magnlaus í fótunum {Para-^

plerjid)^ eður önnur helft h'kainans verður magn-
laus og tilfinníngarlaus frá'hvirfli til ilja {ííemi-

plegia); fylgir henni allopt málhclti af því að

lúngan vcrður háll’magnþrota.
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Tilefiii kvillu þessa eru Jík og áÖur er

fni sagt uin heilablóðfallið; algeng’ust eru sainl

þessi: gylliniæSaveiki, tíÖateppa, bilta á hakib,

lauslæli, ofiniklar kyrrsetur og ákafur kuldi.

Lækníngarmátinn er líkur þeiin er uin

vargetiö viÖ heilaJjlóðfalIíö, ríðurmest á aö inínka

blóðiÖ í mænuiini og skal því hornhlóð tekiö

þar sem vcrkurinn hefir byrjaÖ í hriggnum,

beggja megin viÖ hriggjarliðiiia, því ’næst se

sjuklíngniun geíið uppsölu « og bi'iklireinsandi

meðöl og þau ítTekuÖ tvisvar eða þrisvar sinn-

umíhvörri viku, uns hinum veika fer aÖ ékána.

J)css er áður gelið aö steyjuböÖ éru einkar

góö við sjukdómi þessum, og má þau bruku

sem íyiT segir.

LiingnablótTfall {Síikfloíf).

Apolexia puhnommu

Liingnablóðfalliö er hættulcgur og

bráðdrejiaiidi sjukdómur; ollir það hoiumi að

bJóðið slíldast í luugunum og kémst cigi á-

írain tiJ Jijartaiis svo manninum liggur við kölii-

un ef ekki cr aðgjört í tíma. Linkénni sjiik-

dóms þcssa eru svo: aðfyrst linnst inanninuin

sem hcitu vatni sé slvvctt yfir lirjóst honuin,

því næst kénnir hann andþrcngsla og hræðslu

og þorir ekki að haJda kyrru fyrir vegna noklv-

urskonar óþola, fer þetta allt vcsnandi cfsjiikJ-

íngur lcggur sig til hvíJu, enn vcrÖur skárra

ef liann cr á fótuin og íer lit í kuJ, andlitið

])nitnar, varirnar veröa Jilálcitar, og köldinu

svita slær iil um Jíkamann. LxuignaJilóðfaJIib

L
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CY að ]ní lciti líkt lieilablóöftilJi ’aÖ tvcir eru

hættii* J^css ,
því aiinaðhvört dcyr sjukJíngur

vonum brdfcar ef eigi er við gjört, og kallast

sjúkdónnirinn þ;i bráðdrepandi lúng'nablóbíal!,

eður liann cr vægrl og cndui’ með því að sjúk-

língur fan* ákafa blóðspýu,

Tilefni lúngnablóðfailsins eru ýmislcg,' al-

inennast kcmur það af ofmiklu blóðríki eða

lijarta sjúkdóminn scm a])tra rás blóðsins írá

lúngunum til bjartans, tilaðminda þcgar bjarta

lokurnar ( Valvnlm cordis) verða að beíni

;

ýmsir örfandi drykkir, t.a, m. brennivín, kalfe,

víii og öJl áfeiig ölfaung geta ollað sjúkdómi

þcssum; líka lieíir bann stundum koinlð af

ofmikbnn kyrrsetum, einkum ef maðurinn liíir

niunaðar lífi, og heíir slæmar bíegðir; líka eru

dæmi lil að menn baía Ibuglð lúngnablóÖl’all af

áköfum uppköstum.
Lækníngarmátlnn er að mestu lelti inni-

lalinn í þ\í að taka sjúklíngi blóð, og láta blæða

uns bonum verður lettara um andrúmið. J)ví

næst skaJ setja bonum stólpípu með volgu

vatni, salti og bræddu smjöri í, og láta baun
drekka kaldt vatn cðnr saltpetursblöndu

tnra nitTosíi)^ ef Iiún getur íenglst, og takist af

benni 2 spænir þriðju bvörja klukkustundu.

Batni sjúklíngi í bráð en vilji köstin koma
a])tur, skal bonum blóð tekið að nýu, og ætíð

lálið blæðu uns bomnn svíar. Menn seni bafa

kennt sjúkdóms þcssá mega varast allt ofát og
ofdrykkju, ekki mcga þeir beldur drekka kalfe

eður áfenga drykki. Ymsirlæknar bafa ráðlagt

að gefa sjxúklíngum þessuni uppsölumcðal eplir

blóðtökunay og má það að vísu koma að góðu
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gagiii ef sjuklíngur ekki cr ofsa blóðríkur og
sjYiktlóinurinu eigi uppspi‘ottinn af hjartveiki

(Morbus pordis).

Aungvit (Lipothymiay

Aungvit geta astuncluin orSið bættuleg,

einkum ef þau vara lcngi eða konia af ofmikl-

um blóðmissi. Tilefni þeirra getur verið marg-
víslegt svosem hræSsla, rciSi, hjartveiki, blóð-

missir, óheilnœmt lopt, megn óþefur og ofsa

hiti. Lækníngarináti þeirra er aS mcstu leiti

innifalinn í því aS losa um aiulrum sjiiklíngs-

ins, láta komast að honum loptkul, skvetta á

brjóst og andlit honum köldu vatni og dreyjia

á liann Hoflinansdropum, lífsbídsami, kamfóru-

dropum eða messuvíni.

Komi aungvit af ofmiklum hlóSmissi ríSur

umfram allt á aS slöðva blóðrásiua svo íljótt
V '

^

sem 'veroa ma.

Eitur {Venena).

Eitur cru inarg háttuS og drcpa meS
ýmsu móti. Verkun þcirra er amiaShvört svo

varib aS þau olla bólgu og dauða í þörmun-
um, [Venena acriay v: corrosími)^ cða þau
svaTa, (Venena narcotic(í)\ cðaþau olla upp-
dráttiu' í kroppinum, {Venena exsiccantk^,

1) Etandi eitur tcgiindir [Venena.

eorrosiv(i)
,

cru ílcstar úr inálmaríkinu
, þó

ilnnasl nokkrar á uicðal þcirra í
jurtarjkuui,
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cru þessar hinar hellstu: li) Völskueit-
ur, {Arsenicum^ Rottekriult). b) Etandi
k V ik a s i 1 fu r

,
(JHercnrius cori'osivus ^ Snhli-

wat). c) Vítissteinn, (Lajns infernalis).

f/)Spanskgræna, {/lerugo viridis). e) Járn-
og’ kopar- og pjáturs viktril, {Vitriohnn

martis cnpri et Zinci). f) Brunasteinn,
{Lajns .cansticvs). g) Brennisteinssýra,
(Ácidnm sidphnricnm), A) S a 1 1 sý r a

,
(Acidmn

murinlicnni). /) Saltpéturssýra, {Acidum
nitricnni), k) Skeiðvatn, {Aqva regid), l)

Fosfór, (Phosphorus), ni) Etandi kalk. //)

S a 1 1 s u r þ ú n g aJ ö r 8 ,
(Terra ponderosa salita),

o) Skaminonium, {Convolvnlns scammonid),

p) S a b a d i 1 1 u fræ k o r n
,
{Semen sahadUla),

q) Hófblaéka, {Calta palnstris). 7*) B r e n n i

-

s ó I ey ,
{Ranuncus acris), s) S p a n sk a r fI u g -

u r ,
(Cantharides). *

Vcrkunum allra etandi eiturtcgunda cr

þannveg varið, ab fyrst finnst til Jiruna á túng-

unni og í hálsinum, þessu næst kémur svilba-

verkur í allann hálsinn og undir ílagbrjóskiS,

ásamt klýu, mjög áköfum uppköstum og kvöl

í maganiim og öllu holinu. Sjúklíngurinu kvelst

þaraðauki af áköfum þorSta, kölduhrolli og óstjTk

í öllum kro])pnum; magaverkurinn fer æ vesn-

andi og er homnn samfara blóðlitaður vall-

gángur; andlitið og yflrlituriim líreytlst stóruni

svo sjúklíngurinn vcrður magurleitur og aumk-
unarlcgur útlits

;
magaverkurinn vcx svo að

Innn veiki þolir ckki af sér að bcra, lífæðin

slær lint cn nijög tíðt, sjúklíngurinn fer

að tala í óráði og fær aungvit, að lokun-

um linar kvölinni rétt \indir dauðann scm
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kcmur anixaðhvört innan ílirra stiiiula, c5a

fárra dapa.

2) Svæfandí eitur, {J^enena imr~

cotird), Tegiindir þcssar íliinast aö mestideiti í

jurtaríkinum, erii þær að því mismunandi, aö

ísuinum þeirra er ctandi h'umeíiú (^Pi'meipitim

narcotico-airré)^ og* kallast þcssvegna ctandi
Dg svæfandi eiturjurtir ( Venena nar-

coiico - acria). Svæfandi eiturjurtir eru þessar:

u) S V c fn j
u r t

,
Opinmy {Papavet' somniferimi),

i) M e 1 a s 6 1 ,
(Papavei' nndicuale), c) K r o s s a -

gras, {Parisi qvadrifolkt). d) Kirsuberja
t r e

,
{Pmnns lanrocerasi). e) P í k u c ]) 1 i

,

{Datnra st7'ammonin:m). /)Stórkonan, {At-

ropa bella donnct), g) L o ð n a j u r t
,
{Hgoscya-

mns niger). /i) Eitursalat, (Lactnca scariola

et virosa). i) B 1 á s ý r a

,

{Acidnm bornssicnni),

Hinar lielstu svæfandi og etandi eitur
jurtir eru þessar: d) Kransauga, {Nux
rmnicd), b) T d 1) ak

,
{Nicotiana tahacnm),

c) Skarnjurt, {Cicnici virosd). d) Rauð-
a r f i

,
{Anagcdlis arvensis). e) J a r ð e p 1 a -

gras, {Solannni tnbet'osnm), Elcstar af þess-.

um svaifandi jurtuin er nú var um getið, iimi-

binda í ser nokkurskonar frumcfni scm öll

eru mjög' citruð, kallast þau jurtafruinefni,

{Alkaloidet) ogberanöfii jurta þeirra aflivörj-

um þau koma. Vcrkun allra svæfandi eitur-

tegunda er mjög ólík að ab)i, þannig vita menn
íið tdbakið getur með vananum orðið skaðiaust,

og álíka er þvívarið með sveln jurtina {Opinni)^

er Tyrkir eta, álíka og ver tdbakið, að ósekju.

Svæfandi jiutir gjöra mcnn syfjaða og drúnga-

fulla, og batnar það Y(»n bráðar ef cigí beíir

i
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verið notið ofniikils af þeini, Hafi menn þani-

móti fengiÖ stærrí skamta, falla þeir annaS-

hvört í djii])ann svcfn og deya úr honum, eö-

ur á þ:i kemur óráÖ og' sinatcygjur áÖur þeir

deya. Lífieðin verður optast í fyrstu nokkuö
ahlmikíl, andlitið hólgnar og roðnar, augiin

verða rauð og frainsþandandi, og* hlóðið ógur-

lega svartleitt eins ogtjara. Sjálf Blásýran cr í

því ólík inörgum öðrum svæfandi eiturtcgund-

um aö hiin drepur í einu vetfángi.

3) Uppdrætti ollandi eitur {Venena
exsiccaniia) ^ GV\x að inestuleiti tilbúin úr hlýi;

fiist þau í lif)ahúðum og cru þcssi: inenja,
h 1 ý h

V

í t u s i k u r {Saccarum salurni}^ (finn-

ast stundum í þykku víni)
;
h 1 ý s ý r a

,
{Ace-

tum saturninuni) ^ ]) 1 v h v'í t a {Ce^iissd)^ og*

]) 1 ý V a t n {Aqva saturnind),

Vcrkun allra þessara hlý - cituitegunda,

er svo varið, að þau veikja líkainann sinám-

saman, ónýta ineltíng:ir ahlib og olla óþolanda

magaverki {^BhfkoUk)^ svo sjúklíngur dregst

upp og deyr úr nokkurskonai’ mcgrusótt.

Læknínga háttur við eiturhirlunum.

J^rennt verður að aðgæta þá er l.ækna

skal cilurhirlanir; hið fyrsta erþað, að út skal

rýma eitrinu úr líkamanum svo íljótt sem vcrða

má, þvínæst skal reyna til að veikja mcgn
þcss er eptir kynni að vera í líkamanum og, í

In'iðjalagi verður að aptra eitursins skaðlegu

verkunum.
Etandi eiturtegundunum er svo varið, að

þfcr olla megnri uppsölii, og þarf þessvcgna
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eígi að liafa nein önnur meáöl til aÖ útrýma
iDeim ilr líkainanum; en Læði til þcss að sjúkl-

íngi vciti liægra aS selja þeiin upp, og hið etandi

megn þeirra (Coi'vosive Virknbig) sljoist, vcrÖ-

ur aö gefa enuin veika mikið að drekka af

mjolk og olíu eða bræddu smjöri.

Enum svæfanði eiturtegundum er svo varið,

að þær olla sjaldan uppsölu og verður því

óðar að gefa sjúklíngi u]^psölumcðal, hcldst af

uppsölurót (fíadix ipecacuannliæ)^ sem svari

lu eða tveimur qmntbmm

;

þetta er helra eim

að gcfa inn uppsölu vínsteíninu (Tartarus

emeticus) y því hann veldur allopt niðurgángi

í stað uppkasta, og er hann mjög skaðvæna
inargskonar eiturhirlunum.

MegTi eiturs linast mcð ýmsu móti; við

völsku eltri {Arsenilt):, er kolasýrujárn {Carho*

nas á seinni tímum álitið citthvört hið

hesta mcðal, og se geíið af því svosem svari

lítilli teskeið í senn, Kvikasilfurs eitriii linast

best mefc eggjahvítu, og við hinum etandi jurta

eitrunum, er skást að lála sjúklínginn di'ekka

mikið af olíu, lýsi eða hræddu smjöri; hræðt

smjör er og einna skást við spanskílugna eitrinu.

A meðal hinna skaðlegu verkana er enar

etandi eiturtegundir af ser Jciða, má telja ofsa

bólgu og kaldahruna {KoldhrmiiV)^ í hálsinum

og maganum, við þessu verður eigi gjört mcð
öðru móti enn því, að taka sjúklíngi blóð, sctja

blóðsugur og blóðhorn á hálslnn og hjarta-

grólina, og gefa honum mikið að drekka af

olíu, lýsi, cða hræddu smjöri,^ eins og áður

er sagt.

Svefndiúnganum og dauðasvcfninum, sem
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sækir þá er fengið hafa ofmikið af hinuin svæf-

andi eiturtegnndum, verSúr eigi bægt með öðru

móti enn því, að taka sjúklíngi blóð, setja hon-

um stólpípu með vatni og ediki eða sýru, og*

einkum haíi hann tekið inn opiumy að láta

hann drekka sterkt KaíFe.

Verkanir hinna tærandi eiturtegunda, eyð-

ast best með enskusalti [Sal anglitanuw)^ og
ameríkaniskri olíu.

Dauð^dugí af völdum brennivíns-

drykkju,

J)ó brennivín megi eigi með eitri leJja,

þá eru samt nóg dænii til, að ofdrykkja þess

hefir ollað mönnum bráðs bana. Jeg hefi sjálf-

ur verið sjónarvottur að því fyrir nokkrum árum
áíslandi, að úngmenni dó af því bráðum dauða,

og er hörmúng að vita þegar svo fer, að menn
sökuin ákafans í það .ætla sér ekki hóf; það er

valla að búast vib öðru eptir því sem brenni-

vínsdrykkja nú tíðkast á íslandi, enn þjóðinni

smátt og smátt fari hnignaridi bæði í líkamleg-

uni og andlegiim efnum ef eigi eru rammar
skorður við reistar, og að þeir sem landinu vilja

vel, megi hafa hina sömu hugsun af brenni-

vínsdrykkunni sem Eggert Ólafsson forðum hafði

af stúlkunum, ' er hann kvað ^^píknaspilli. ’ Jeg

segi þetta ekki í því skyni að jeg búist við að

niargir muní láta skipast við orð mín í þessu,

heldur til hins, ef það kynni að verða upp-

livatníngar hugvekja fyrir einhvörn þann cr

(5 )
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vill landinu vel, svo hann rcyndi lil að aplra

brennivíns ofdrykkjunni.

Við þá sem liggja daiiðvona aí’ hrennivíns

ofdrykkju, verður ckki inikið anilað gjört enn

taka þeim hlóð, géfa þeim inn uppsölumeðal,

og láta þá undireins ofaná uppköstin drekka

töluverðt af nýmjólk.

Bráérdauéíir af hákalls áti.
«

Menn hafa tekið eptir því, að þar sem
hákalls át tíðkast svo, að menn lifa niest matar

á honum, verður fólk opt hráðkvaðt. |)að mun
án efa vera skyrhákallinn er á mestann þátt

í bráð - dauðanum sein svo opt heíir verlð al-

gengur í Stranda - sýslu í harðærum, því hæði

er það að stækjufrumefnið (Aynmoniak), sem í

honum mindast, gétur orðið svo megnt að það

verði að eiti*i, og ekki er hitt heldur ólíklegt

að í honum kuni\i að mindast nokkurs konar

blásýra, sem er eitthvört hið banvænasta eitur.

Jeg gét ckki sagt af egin reynslu, hvör merki

sjást á líkum þeirra manna sem dáið hafa af

hákalls áti, en eptir því sem inér hefir verið

frá sagt, eru þau líkust þeiin cr menn sjá á

líkum\^þeirra er dáið hafa af blásýru eitri. ViÖ

þessum bráðdauda mun eigi mikið annað að

gjöra enn forðast hákalls átið sem ollir honum;
og það eina er þeim ráfcandi sem íllt verður

eptir of inikið hákalls át, að taka óðar inn upp-
sölu meðal.
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Ef i manni stendur.

Svo nui stunduin verSa aS standi í manni

svo lífsliáski sé búinn, og varSar þá miklu

hvörnlg liáttaS er. Séu þaS hnöttdttir hitar aí’

kjöti, sinum eSa þessliáttar, þá er sjaldan hætta

á ferÖuni, því optastnær gengair hitinn þá annaS-

hvört upp eSa niSur; en standí þar á móti

etthvaS liai'St í kverkunum eSa híilslnum, svo-

sem bein, steina-eSa málmtegundir, þá er miklu

meiri tvísjmi á hvörnig l’ara muni.

J)á er blautur biti stendur í kverkunum
eSa hálsinum, þá hrekkur hann opt upp viS þaS

ef rekiS er á herSarnár þéttíngs högg, eSur ef

maSurinn sem í stendur, stekkur ofan af ein-

hvörju háu; sé bitínn kpminn lángt niSur í

hálsinn hafa læknar mjóann sívalann skíSis prjón

{Nedstöde)')
,
meS njarSarvetti á endanum til

aS íta bitanum ofan í magann. Ef harbir hlutir

svosem bein, járnbrot ebur abrar málmtegundir
standa í manni, skal ætíbreyna til ab ná þeim

mpp, annabhvört meb fíngTunum eba beygitaung

sem er gjörb til þess, því verbi þab eigi þá er

allopt mikil hætta búin, þó eru bein, ef þau
á annabborb komast ofan í magann, ekki hæltu-

leg, má ástundum (ef þeim verbur eigl náb

upp) fá þau nibur í magann, meb því ab gleypa

stórann kjötbita eba smjörbita.

Verbi bitanum sem í manni stendur hvörki

þokab upp né nibur, þá eru eigi önnur ráb

enn gjöra gat utan á hálsinn, en meb því ab

þab er eigi annarra mébfœri enn lækna, þá
virbist óþai’íi ab fara lleirum orbum um
þetta mál.
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Dauíamerki.

I>ab inuu vera einlivör hln hræbilegasla

tilhugsan fyrir hvörn lilandi niann, er honuin
dettur í hug ab svo mætti fara ab hann irbi

kviksettur. Dæmin eru því mibur deginum Ijós-

ari uppa þaS, ab þetta hefir vib borib og því

er öltum’ mönnum skyldt ab abla sér Ijósrar

þékkíngar á dauba merkjum, en þau eru þessi

:

1) Andardráttiu'inn hætfir svo ab eigi sést

móba á speigli, eba bærast á Ijósi sem haldib

er fyrir vituin hins dáuíSa, ekki heldur bærist

vatn í íláti sem sett er á brjóst honum.

2) Lífæbin og hjartab liætta ab slá, svo ab

eigi verbur vart vib hina minnstu hreifíngu á

þeim
,

lilóÖib hverfur frá yfirborbi líkamans

og safnast fyrir í holunum, {Legemets ílidhederX

3) llur líkamans hvcrfur að nokkruiu

tíma libnum, (þó er þessu ýmislega varib eptir

ásigkomiilagi hins dauba)
,
og helkuldinn færist

smámsaman yfir allann líkamann
;

meb hel-

kuldanum umbreytist hörundib og verbur hvít-

bleikt ab lit, auk þess fer og ur því stælíngin

{Elastieitef)
^

og verbur merki eptir ef á þab

er þrýst.

4)
Sjáaldrlb {Pa:pillen\ veröur tilfinníngar-

laust og hefir Ijóss og sólar birta eng'in áhrií’

á þab ^).

5) Hérumbil cinu dægri (stundum nokk-

ub fjTr og stundum seinna), eptir daubastund-

ina stirbnar líkaminn {Rigor cadaverosns) ^ og

þykii' þetta citthvörl hib óbrigbulasta rnerki

1 lifanda liTi lcippist sjáaldrib sainan ct Ijoss eÖa suUr birta

skín á |>að
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þess ab maburinn se algjörlega daubm’
‘) ;

stirb-

leikinti kémur fyrst í kjálkana ogfærist smám-
saman yíir allann líkamann; þegar stirbleikinn

er búinn ab vera nokkra stund kémur eptir

hann linleiki {Slappelse) í allt líkib, og fara

þá hvab af hvörju ab detta dökkgrænir blettir

hér og hvar á þab.

. J)ó ab dauba stirbleikurinn sé vaftilaust eitt-

hvört hib dbrigbulasta daubamerki, þá er hann

þó stiindum, til ab minda á helfi'ebnum, drukn-

ubum og þeim sem dánir eru af kransaugna

eitri, ginklofa eba megrusóttum {Typlms og
Tœr&nde Sygé)^ ekki med öllu einblýtur.

6) J)á er dauSastirbleikinn er umlibinn, fer

fyrst ab verba vart vib nályktina og líbur þá
eigi lengi ábur rotnunarmerki fara ab sjást á

líkinu. Rotnunarmerkin láta sig fyrst í Ijósi

um holib, meb þeim hætti ab dökkgrænir blett-

ir detta á þab, og leggur þá af því ódaun.

J)egar öll þessi merki sem nú voru talin

verba samfara, mun óhætt ab álíta manninn
algjörlega daubann, þó ber þess ab géta, ab

mesta markib er ab stirbleikanum og rotnunar-

merkjunum, og ber engann þann ab álíta daub-

ann sem ekki hefir stirbnab.

Ábur enn jeg enda bæklíng þenna vil jeg

bibja landa mína eins hlutar, enn hann er sá:

ab fara varlegar mebnýdauba menn, enn híng-

ab til hefir tíbkast á Islandi
, og eigi leggja þá

til, undir eins og þeir bætta ab draga ahdann,

eba rífa þá uppúr volgu i'úminu lítilli stundu

Sjá Dr. Sommera Disaertatio dc signis mortcm kominia
absolutam antc putredinis accessum indicantibus, Haf^
niœ 1833.
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eptir ab þeir hafa tekib andköfin, —
*.
Hkib

skal látib liggja á bakib, kyrrt í rúminu
meb hátt undir höfbi, ogbreibt yfir þab
fötunum,þó svo ab andlitib sé bert, og
eigi skulu því veittar nábjargir, eburum
þab haggab, fyrrenn fullum sólarhríng
eptir ab maburinn er skilinn vib. — Jeg

ámálga þetta, því mér þykir miklu umvarba
ab eigi sé útaf brugbib, og mega þeir er svo

gjöra ábjTgJast ab þeir ekki, meb heimskulegri

mebferb sinni, hafi gjört útaf vib hálfvibskila

menn.

Prentvillur.

14du Bls. nebstu iínUf \es : cdikl

36u — 4 — hvi

38u — 17 — — 4)
42; — 24 — — *)

óOu — 14 —* tiundu

61u — 17 — —

*

Ranunculus
64u — 7 svefandí.










